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تکفیر احتیاطی !!! 

جهــــل و جـاهـلـیت

فاتــحان دیــروز و مـهاجران امــــروز

داسـتان پـزشــــک نازی کــه مـسلمان شد

خطوطی بعنوان وطن ) سایکس - پیکو ( 
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سرمقاله: داستان نماز قبل از اعدام شیخ سعید نورسی رحمه هلل

کـشتار فـراشیح و جنایت سرهنگ پیلیسیه



سخن سردبیر: همین امروز پرواز کن

مامــان مرغــه هنگامــی کــه می خواهــد بــرای جوجه هایــش 

مــادری کنــد بــه اطرافشــان می چرخــد و نــوک بــر زمیــن می زنــد. 

ــه  ــن دان ــا از زمی ــاد می دهــد ت ــش ی ــه جوجه های ــیله ب بدین وس

ــه  ــن زدن و دان ــر زمی ــوک ب ــز از ذوِق ن ــا نی ــد. جوجه ه برچینن

بــه چینــه دان ریخــن، جیک جیــک رس می دهنــد. بدیــن ترتیــب 

جوجــه از مــادرش جســن زندگــی در زمیــن را می آمــوزد و 

آســان را جــدی منی گیــرد. امــا.... امــان از روزی کــه بــاد وزیــدن 

ــرد و  ــش می گی ــر بال های ــا را زی ــه جوجه ه ــان مرغ ــرد. مام بگی

آن هــا را بــه رسپناهــی امــن هدایــت می کنــد. گویــی به هنــگام 

وزیــدِن بــاد مــرغ درســی بــرای آموخــن بــه جوجه هایــش نــدارد 

جــز پنــاه گرفــن و پنهــان شــدن....

ــاد، عقــاب بال هایــش  امــا برعکــِس مــرغ، بــه هنــگام وزیــدن ب

را در مقابــل چشــان جوجه هایــش می گشــاید و بــه آن هــا 

ــه  ــرای جوج ــد، ب ــاد می ده ــان را ی ــن در آس ــرواز و اوج گرف پ

عقاب هــا بــاز کــردن بــال آن هــم در مقابــل بــاد، اولیــن تجربــه 

بــرای برخاســن از زمیــن خواهــد بــود. بال هــا کــه بــاز شــوند، بــا 

برخــورد بــاد بــه آن هــا از زمیــن جــدا می شــوند و فریــاد شــادی 

ــد. ــش می کنن ــان پخ را در آس

عــر حــارض، عــر بــال بــاز کــردن اســت. دوران نــوک بــر زمیــن 

زدن و دانــه برچیــدن بــه امتــام رســید. وقــت وقــِت اوج گرفــن 

ــت  ــازی نیس ــن کار نی ــرای ای ــت. ب ــدن اس ــان را درنوردی و آس

ــان را  ــط کافیســت بال های اعــال شــاقه را متحمــل شــویم فق

بــاز کنیــم؛ چــرا کــه درون هــر کــدام از مــا عقابــی نهــان اســت 

ــه  ــن و ب ــن از زمی ــد برخاس ــاد می توان ــن ب ــدن اولی ــا وزی ــه ب ک

ــا  ــردن بال ه ــاز ک ــد. ب ــه کن ــدن را تجرب ــیده ش ــان اوج کش آس

ــو بســتگی خواهــد  ــن و ت ــم م ــه انتخــاب و تصمی ــط ب ــز فق نی

داشــت...

لحظــه  همیــن  از  و  االن  همیــن  کافیســت  پــس 

دســت از نــوک زدن بــر زمیــن بــرداری و عقــاب 

درون خــود را بــاور کنــی و نگاهــت را بــه ســمت 

آســان بگردانــی و بــا نســیم شــجاعت، حمیــت، 

ــه آســان ها  ــری اســام روان ــدار، جوامنــردی و دلی اقت

ــرای  ــا ب ــد خیلی ه ــی هانن ــم می توان ــو ه ــوی، ت ش

اســام افتخارآفرینــی کنــی، تــو هــم می توانــی همیــن 

امســال ســنگی بــر بنــای اســام بگــذاری و یــا غبــار از 

ــرات  ــودت ج ــه خ ــس ب ــی. پ ــار آن بربای ــه و کن گوش

ــو چــه می دانــی شــاید  ــاز کــن. ت ده و بال هایــت را ب

ــوم  ــده س ــوان آزاد کنن ــت به عن ــرداروز نام ــن ف همی

ــد... ــد ش ــدگار و جاوی ــدس مان ق

پــس اگــر چنیــن نکنــی و همچــون گذشــته نــوک بــر 

زمیــن بکوبــی، همچــون گذشــته بــر روی زمیــن باقــی 

خواهــی مانــد و ســال ها بعــد هنگامــی کــه بــه ایــن 

ــرای  ــرا ب ــه چ ــوری ک ــوس می خ ــری افس دوران می نگ

یــک بــار هم که شــده پــرواز کــردن را امتحــان نکردی. 

پــس خــودت را حــرت زده ی فــردا مکــن، امســال را 

ســال بــال گشــایی خــودت بــدان چراکــه در درون تــو 

نیــز یــک عقــاب تیــز بیــن و تنومنــد اســت کــه بــرای 

پریــدن لحظــه شــاری مــی کنــد، بــرای دیــدن عقــاب 

درونــت کافیســت در مقابــل اولیــن نســیم زندگــی ات 

ــایی،  ــت را بگش ــال های ــری و ب ــرار گی ــی وزد ق ــه م ک

یقیــن داشــته بــاش پــرواز، خــود بــه خــود اتفــاق مــی 

افتــد...

مسعود زاهدی

1

شماره سوم  |  شنبه  |  1  اردیبهشت  1397  |  5 شعبان 1439  |  21 آوریل 2018



گردآوری: مسعود زاهدیبازگشت سومنات پس از تخریب توسط سلطان محمود بت شکن

2مجله اسالمی صواعق

شماره سوم  |  شنبه  |  1  اردیبهشت  1397  |  5 شعبان 1439  |  21 آوریل 2018

گردآوری: واحد پژوهش مجله شیخ حامد الفقی از دامان شرک تا عقیده اهل سنت و جماعت

ادامه در صفحه بعد <<<

ایشــان جوهــر دریــای آزادگــی و پیشــوایی حدیــث شــناس بــود، 

ــنت و  ــر س ــه یاریگ ــد ک ــت کن ــی را تربی ــا مردمان ــد ت ــی ش مرب

ــری ســقوط کشــانند. ــه رسازی ــع آن شــوند و بدعــت را ب مداف

ــش از حــرم  ــگام زیارت ــه هن ــن مــر، کســی ک شــیخی از رسزمی

مکــی متامــِی کرســی های تدریــس بــرای حضــورش خالــی شــد، و 

متامــِی صندلی هــای طــاب و دانشــجویان در اطرافــش ُمزدحــم 

و شــلوغ گشــت، حلقــات قرآنــِی زیــادی در حــرم برپــا بــود امــا 

ایــن حلقــه حلقــه ای دیگــر بــود، ایــن حلقــه شــلوغ و مزیــن بــه 

حضــور شــیخ االزهــری حامــد الفقــی رحمــه اللــه بــود.

ــم  ــه عل ــیوه صوفی ــه ش ــر و ب ــگاه االزه ــی در دانش ــیخ الفق ش

رشعــی را کســب منــود، امــا خداونــد برایــش خیــر مقــدر منــوده 

ــود ...  ب

ــزار از هــوی و هــوس و جســت و  ــه وی شــخصی صــادق، بی بل

جوگــِر حــق بــود کــه بــه رسانجــام مقصــود )توحیــد( نایل گشــت.

ــی  ــش را از بچگ ــر بزرگ ــب 4 پ ــی جال ــان در اقدام ــدر ایش پ

ــه اهــل  ــی از مذاهــب اربع ــدام در یک ــر ک ــه ه ــرد ک ــف ک مکل

ــوند، ــل ش ــه تحصی ــغول ب ــنت مش س

پــر اول: مالکــی، پــر دوم: حنفــی، پــر ســوم: شــافعی، و پــر 

چهــارم کــه عامــه حامــد الفقی باشــد: حنبلــی ...

متامــِی فرزنــدان در رشــته ی تعییــن شــده توســط پــدر بــه تحصیل 

مشــغول شــدند بجــز عامــه حامــد. بدلیــل کنجــکاوی و فراســت 

ــا  ــت و در آنج ــر راه یاف ــه دانشــگاه االزه ــش ب و شــعور باالی

فقــه حنبلــی را ادامــه داد و زیــر نظــر اســاتید »اهــل تصــوف«  

موفــق بــه اخــذ مــدرک لیســانس شــد. 

ــاری       ــد انص ــن محم ــاد ب ــدث ح ــیخ مح ــا ش ــتان م راوی داس

ــت ... ــان اس ــک ایش ــه ی ــاگردان درج ــی ( از ش ) آفریقای

شیخ حاد رحمه الله می فرماید :

در ســال 1367 هـــ ق بــود کــه بــا ایشــان ماقــات کــردم، 

ــودم، وارد مســجد الحــرام شــدم، حلقــات  کودکــی 12 ســاله ب

متعــدِد درس برپــا بــود، ایشــان در جلــو درب مســجد الحــرام 

ــم  ــودم گفت ــا خ ــد، ب ــر بودن ــیر ابن کثی ــس تفس ــغول تدری مش

ایــن هــان گره گشــای مــن اســت، در حــال رشح آیــات توحیــد 

ــرد، از  ــن ک ــردم روش ــرای م ــی از آن ب ــی نوران ــود، چراغ های ب

دور کام نافــذش را می شــنیدم، جلــو رفتــم و در حلقــه ی 

آن هــا نشســتم، و ایــن اولیــن حلقــه ی حــرم مکــی بــود کــه در 

آن رشکــت می کــردم،  

بعــد از امتــام درس، وقــت شــام فــرا رســید، شــخصی ســوریه ای 

کــه اکنــون قصــد نــام بــردن از او را نــدارم پیــش مــا آمــد و بــه 

شــیخ عــرض کــرد: از شــا تقاضــا دارم کــه بــا مــن همراه شــوید 

و قهــوه ای را مهــان مــن باشــید، شــیخ بــه ایشــان فرمــود: ایــن 

هــا ) خطــاب بــه حارضیــن و مســتمعین ( نیــز بــا مــن هســتند. 

را  هرکســی  کــرد:  عــرض  ایشــان  بــه   ) ســوری  مــرد   (
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ــودم  ــال خ ــه ح ــد ب ــاب دی ــدن کت ــال خوان ــرا در ح ــه م هنگامی ک

ــم .... ــا آن بگذران ــود را ب ــت خ ــی وق ــا اندک ــت ت گذاش

مدتــی گذشــت، کشــاورز نــزدم آمــد و گفــت: ســام بــر تــو پــرم، 

حالــت چطــور اســت؟ از کجــا آمــده ای ؟ 

جواب متامی سواالتش را دادم.

گفــت: واللــه تــو پــری زیــرک و باهــوش هســتی کــه توانســته ای 

بــه ایــن مرتبــه و مقــام در علــم رشعــی برســی، امــا مــن بــرای تــو 

وصیتــی دارم، پرســیدم: وصیــت شــا چیســت؟ 

ــمند  ــا ارزش ــاِم دنی ــه در مت ــی را داری ک ــو مدرک ــت: ت ــاورز گف کش

اســت،  در اروپــا، در آمریــکا و در هرجایــی کــه فکــرش را بکنــی... 

امــا آن چیــزی را کــه واجــب اســت قبــل از هرچیــزی یــاد بگیــری بــه 

ــد. ــاد نداده ان ــو ی ت

با تعجب گفتم: چه چیزی ؟

گفت: به تو توحید یاد نداده اند

گفتم: توحیـــــــد ؟

کشاورز دقیقا گفت: آری توحیـــــِد سلف ) گذشتگان (

گفتم: توحید سلف چیست ؟

 کشــاورز بــه شــیخ الفقــی گفــت: ببیــن کشــاورزی کــه کنارت اســت 

چگونــه بــه توحیــد ســلف رســیده اســت : ایــن کتاب هــا را ببیــن: 

کتاب »السنه« از عبدالله پر امام احمد رحمه الله

کتاب »التوحید« از ابن خزیمه رحمه الله

کتاب »خلق افعال العباد« از امام بخاری رحمه الله

ــه و  ــه الل ــی رحم ــظ االلکائ ــنه« از حاف ــل الس ــاد اه ــاب »اعتق کت

ــر .. ــدی دیگ ــب توحی ــادی از کت ــداد زی تع

ــه معرفــی کتاب هــای  بعــد از ایــن کتاب هــا کشــاورز رشوع کــرد ب

ــن  ــه و اب ــن تیمی ــام اب ــیخ االس ــب ش ــا کت ــد از آنه ــن و بع متاخری

ــه ... القیــم رحمهــا الل

  کشاورز به شیخ گفت: 

ــیدن  ــض رس ــه مبح ــردم ک ــر ک ــا باخ ــاب ه ــن کت ــورا از ای ــن ت م

ــن  ــی جش ــو و برپای ــا ت ــا ب ــوام و اقرب ــات اق ــتایت و ماق ــه روس ب

دوســت داریــد بــا خودتــان همــراه کنیــد، تعریفــات زیــادی 

از ایشــان شــنیده بــودم امــا اولیــن بــاری بــود کــه شــیخ را 

ــراه  ــا ایشــان هم ــاوری ب ــال ناب ــردم و در ک ــات می ک ماق

شــدم

شیخ حامدالفقی و داستان ایشان با کشاورز معلم
بــه خانــه ی بــرادر ســوریه ای رفتیــم، وارد خانــه کــه شــدیم 

و نشســتیم، بــه مــا گفــت: قصــد دارم بــه هریــک از شــا 

شمشــیری چوبــی بدهــم، بــه هریــک از مــا یــک شمشــیر 

چوبــی داد و گفــت: بیاییــد ابتــدا اندکــی شمشــیربازی کنیم 

ــدام  ــیم، هرک ــز می رس ــوه نی ــیدن قه ــه نوش ــد از آن ب و بع

ــه  ــتانش ب ــی از دوس ــا یک ــت و ب ــیرش را گرف ــا شمش از م

ــدیم و  ــته ش ــه خس ــا اینک ــد، ت ــغول ش ــازی مش ــیر ب شمش

ــا قهــوه ای دلچســب مهــان کــرد، نشســتیم و مــا را ب

بــه شــیخ حامــد الفقــی رحمــه اللــه گفتــم: یــا شــیخ ســوالی 

دارم؟ گفتنــد: چــه ســوالی پــرم ؟

ــه در  ــا وجــود اینک ــه شــا موحــد هســتید ب ــم: چگون گفت

االزهــر تحصیــل منوده ایــد ؟

شیخ گفت: والله سوالی زیبا پرسیدی، فرمود:

ــده و  ــدم، دروس عقی ــر درس خوان ــگاه االزه ــن در دانش م

کامــی را یــاد گرفتــم کــه آنهــا یــاد می دادنــد و بــا همیــن 

روال مــدرک لیســانس را گرفتــم، از شــدت خوشــحالِی ایــن 

ــیر  ــتم، در مس ــدم برگش ــل تول ــتای مح ــه روس ــت، ب موفقی

ــاورزی اش  ــن کش ــت در زمی ــه کش ــغول ب ــاورزی را مش کش

دیــدم، نزدیکــش کــه شــدم بــه مــن گفــت: 

ــت را  ــتگی راه ــین و خس ــا بنش ــن نیمکت ه ــرم روی ای پ

ــود  ــت ب ــدادی نیمک ــان تع ــار ایش ــن، در کن ــَدر ک ــن ِب از ت

ــراحت  ــه اس ــا ب ــیدند در آنج ــت از کار کش ــرگاه دس ــا ه ت

بپردازنــد، روی نیمکــت نشســتم و ایشــان مشــغول کار بــود، 

ــدم، برداشــتم و نگاهــی  ــاب دی ــار نیمکــت تعــدادی کت کن

بــه آنهــا انداختــم، اســم کتــاب »اجتــاع الجيــوش اإلســامية 

ــم  ــن القی ــام اب ــف ام ــة« تالی ــة والجهمي ــزو املعطل ــى غ ع

ــس  ــا آن ان ــدم و ب ــی از آن را خوان ــد ورق ــود، چن ــوزی ب ج

گرفتــم، 
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گردآوری: واحد پژوهش مجله شیخ حامد الفقی از دامان شرک تا عقیده اهل سنت و جماعت

ــه قاهــره برســانی  ــر خــودت را ب ــدون تاخی شــادی، فــورا و ب

ــه  ــزی مراجع ــه مرک ــه کتابخان ــیدی ب ــره رس ــه قاه ــون ب و چ

کنــی چــرا کــه متامــی کتاب هایــی را کــه برایــت ذکــر کــردم 

می توانــی آنجــا بیابــی، امــا متاســفانه هرکــدام از آنهــا را گــرد 

ــو می  خواهــم کــه  ــاد پوشــانیده اســت، مــن از ت و خاکــی زی

بــا خواندن شــان گــرد و خــاک نشســته بــر آن هــا را بزدایــی و 

در تبلیــغ و نــر آن هــا نیــز کوشــا باشــی. 

ایــن ســخنان دلســوزانه کشــاورز راه مســتقیم نفــوذ بــه قلــب 

شــیخ حامــد الفقــی را پیــش گرفتــه بــود، چــرا کــه از جایــی 

ــرون می آمــد. ــه شــده بی خالــص و تصفی

ــه  ــه ب ــی ک ــت: هنگام ــتان گف ــه داس ــی در ادام ــد الفق ــیخ حام ش

روســتایم در مــر رســیدم بــی معطلــی بــه ســوی قاهــره رفتــم، تــک 

تــک کتاب هایــی را کــه کشــاورِز دلســوز برایــم بیــان کــرد مو به مــو 

مطالعــه کــردم و مــدت زمــان زیــادی را رصف یادگیــری آن هــا کــردم؛ 

بعــد مطالعــه آن هــا دریافتــم کــه بایــد بــه ســوی ســعودی هجــرت 

کنــم و بــه اینجایــی رســیدم کــه اکنــون در خدمــت شــا هســتم..

منبع : املجموع للشيخ حاد األنصـاري )297-294/1(  

تصویر شیخ حامد الفقی رحمه الله در کنار شیخ محمود محمد شاكر

عامه محمد نصيف

شیخ محمود محمد شاكر

مجله اسالمی صواعق
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گردآوری: واحد پژوهش مجله جنگی نرم با تاریخی عمیق

رسیالی ترکی تصویر سلطان سلیان قانونی رحمه الله را

 تخریب میکند، رسیالی عربی شخصیت خلیفه مسلانان 

هارون الرشید رحمه الله را زشت می منایاند و اخیراً رسیالی 

هندی چهره پادشاه مسلاناِن هند و فاتح بزرگ اسامی

 »عاء الدین خلجی« را بد جلوه می دهد.

صدها میلیارد دالر خرج این رسیال ها می شود، و هزاران نفر از کارگردانان و بازیگران و 

نویسندگان دنیا جمع می شوند و رسانه های برتر و پر بازدید دنیا را در اختیار می گیرند 

تا تاریخ اسام و قهرمانان آن را مشوه جلوه دهند و از چشم ها بیندازند.

ای برادرم و ای خواهرم:

هرگاه در اطرافت ناله ی سگ و زوزه کشیدن هایش را شنیدی آگاه باش که آسیبی

 از تو به او رسیده است، و به اندازه ی آسیِب تو صدای ضجه هایش باال می رود، 

شکر خداوند را به جای آور که کاکان قهرمانان اسام از درون قرهایشان 

در حال جنگ و آسیب رساندن به سگان عاملند، و سنگرهای مبارزه را 

خالی نکرده اند، به پهلوانانت افتخار کن و راه شان را پیش گیر 

که صبح نزدیکست.
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گردآوری: واحد پژوهش مجله و کانال برگ ها�ی از تاریخکشتار فراشیح و جنایت سرهنگ پیلیسیه

ــاح« در  ــتای »اوالد ری ــی روس ــادی اهال ــال ۱۸۴۵ می در س

ــه  ــرار از خشــونت اشــغالگران فرانســوی ب ــرای ف ــر ب الجزای

ــد. ــاه بردن ــام »الفراشــیح« پن ــه ن غــار بزرگــی ب

فرانســوی ها بــه فرماندهــی رسهنــگ »پیلیســیه« کــه از 

ــار را  ــی غ ــای خروج ــد راه ه ــده بودن ــع ش ــان مطل ــرار آن ف

ــد.  ــش زدن ــتند و آن را آت بس

ــران و  ــان و کــودکان و پی ــه زن حــدود ۱۲۰۰ شــخص از جمل

ــش  ــن آت ــی ای ــود در پ ــان ب ــه همــراه آن ــی ک ــی حیوانات حت

ــا خفــه شــدند. ســوزی ســوختند ی

در ســال ۲۰۱۱ میــادی یعنــی ۱۶۶ ســال پــس از این کشــتار، 

ــتغانم« در  ــگاه »مس ــری دانش ــان الجزای ــی از محقق گروه

غــاری واقــع در منطقــه فراشــیح، باقیانده هــای اســکلت و 

لبــاس برخــی از قربانیــان ایــن جنایــت را کشــف کردنــد. در 

پــی ایــن کشــتار روســتای »اوالد ریــاح« بــه طــور کامــل از 

بیــن رفــت و خالــی از ســکنه شــد.

برخــورد  منونه هــای  از  یکــی  تنهــا  فراشــیح  کشــتار 

بی رحانــه ی فرانســوی ها بــا مــردم مناطــق اشــغالی در 

شــال آفریقــا بــود. اشــغال خشــن و طوالنــی مــدت الجزایــر 

توســط فرانســه بــه کشــته شــدن میلیون هــا الجزایــری 

انجامیــد.

امــا در کــال نابــاوری تنهــا چنــد مــاه بعــد از غــار فراشــیح حادثه ای 

هولناک تــر بــا همیــن منــوال  اتفــاق افتــاد قبیلــه صبیــح بــه 

ــل  ــن دلی ــه همی ــد،  ب ــون پرداختن ــن و انقابی پشــتیبانی از مجاهدی

ســه گــردان از ارتــش فرانســه بــه فرماندهــِی »ســانت آرنــو« ژنــرال 

ــه محــارصه خــود در آورد. ــه را ب ــز فرانســوی منطق خونری

اهالــی قبیلــه صبیــح بــرای فــرار از دســت فرانســوی هــا بــه غارهایی 

کــه در منطقــه بــود، پنــاه بردنــد و تســلیم نشــدند، آرنــو راه دیگــری 

پیــدا نکــرد جــز ایــن کــه راه ورودی بــه غارهــا را ببنــد و درون آن  

آتــش روشــن کنــد کــه شــعله های آن تــا دو روز روشــن بــود و 

نتیجــه ایــن حادثــه، ســوخته شــدن دو هــزار الجزایــری بــود. 

ســانت آرنــو در نامــه ای کــه بــرای بــرادرش می فرســتد بــه جنایــت 

خــود در حــق ملــت الجزایــر اعــراف کــرده و می نویســد: ماجــرای 

ســوزانده شــدن الجزایــری هــا را بــه اختصــار برایــت نقــل مــی کنــم. 

ــف  ــل »رشی ــدف قت ــا ه ــر را ب ــزار نف ــه ه ــد: س ــه می ده وی ادام

بومعــزه« روانــه منطقــه ای کــردم کــه قبیلــه »صبیــح« در آنجــا 

ســاکن بودنــد و آنهــا مجبــور بــه فــرار شــدند، در هــان روز ورودی 

غارهــای »شــعبه األبیــار« را بررســی کــردم تــا ایــن کــه دیــدم پنــج 

خروجــی دارد، روز 9 آگوســت ســعی کــردم کــه آنهــا را از غــار بیرون 

بکشــم کــه آنهــا مــرا بــا دشــنام و فحــش بدرقــه کردنــد، تــا ایــن کــه 

دو روز کامــل آتــش برپــا کــردم، یکــی از افــراد از غــار بیــرون آمــد 

و از بقیــه خواســت تــا بیــرون بیاینــد امــا آنهــا نپذیرفتنــد، بنابرایــن 

تصمیــم گرفتــم کــه همــه منافــذ غــار را ببنــدم تــا بــا ایــن حرکتــم، 

منطقــه االبیــار را بــه قرســتان بــزرگ آنهــا تبدیــل کنــم.
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منبع: طب القلوب، امام ابن قیم رحمه هللاسوار شدن بر دریای امواج آرزوهای دور و دراز

بــر  آن  سوارشــدن  قلــب  تبــاه  کننــده ی  عوامــل  از  یکــی 

کــه  دریایــی  اســت،  دراز  و  دور  آرزوهــای  دریــای  امــواج 

و  درمانــدگان  متــام  و  نیســت  ســاحلی  هیچگونــه  دارای 

اســت. آن  امــواج  بــر  سوارشــدن  کارشــان  جهــان  مفلســان 

می گوینــد: آرزوهــای دور و دراز تنهــا، رسمایــه ی آدم هــای مفلــس 

و درمانــده و همچنیــن کاال و ثــروت ســوار شــدگان بــر زورق 

در هــم شکســته وعده هــای شــیطان اســت و او درســت عیــِن 

اوهــام و خیــاالت محــال و رسگــردان بــه دنبــال رساب اســت.

خــود  سوارشــدگان  خــاِم  خیــاالت  و  کاذب  آرزوهــای  امــواج 

 – مــردار  بــا  الشــه ی حیوانــات  بــازی ســگ ها  – همچــون  را 

رسمایــه  و  کاال  خــام  آرزوهــای  و  امیــد  می گیــرد.  بــازی  بــه 

ــدک  ــه از ان ــوار، بی همــت و عزیمــت اســت ک ــام، خ ــای خ آدم ه

ــتند. ــوردار نیس ــی برخ ــق زندگ ــا حقای ــی ب ــرای رویاروی اراده ای ب

بلکــه بــه وســیله خیــاالت و آرزوهــای ذهنــی، هریــک بــه گونــه ای 

از حقایــق دچــار غفلــت گردیــده و برخــی در آرزوی دســت یابی به 

قــدرت و ســلطان، دیگــری در امیــد دســت یابی بــه ثروت و ســامان، 

و کامجویــی از مــردان و یــا زنــان، و رفن به ســیر و ســفر در مالک 

رسســبز و خرم جهان، شــب را به روز و روز را به شــب می رســانند.

مطلــوب و محبــوب خــود را در ذهــن مجســم می کننــد یــا در 

خــواب می بیننــد و انــگار بــه آن دســت یافته انــد و از آن کامجویــی 

ــد  ــدار می شــوند، می بینن ــیار و بی ــه هوش ــی ک ــا وقت ــد، ام می مناین

کــه آنــان هســتند و هــان گلیــم و حصیــر و هیچــی دیگــر.

اســتوار  اراده هــای  و  بلنــد  همت هــای  صاحبــان  امــا 

آرزوهایشــان بــر گــرد دایــره »علــم و ایــان« و کار و تــاش 

موجــب خوشــنودی خداونــد  کــه  امــوری  هــان  می چرخــد، 

می شــوند و او را بــه بــارگاه بــا عظمتــش نزدیــک می مناینــد.

امیــد و آرزوهــای اینــان همــه اش ایــان و نــور و حکمــت و 

آرزوهــای آنــان چیــزی بــه غیــر از خــود فریبــی و خــواری نیســت.

کــه  را  کســانی  وســلم  علیــه  اللــه  صلــی  خــدا  رســول 

و  کار  از  آن  بــا  همــراه  و  می مناینــد  نیکــی  و  خیــر  آرزوی 

را  آنــان  اجــر  گاهــی  و  ســتوده  منی شــوند،  غافــل  تــاش 

همچــون اجــر و پــاداش انجــام  دهنــده آن برشــمرده اســت. 
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گردآوری: مسعود زاهدیخطوطی بعنوان وطن ) سایکس - پیکو (

کشــورها،  مرزهــای  و  سیاســی-جغرافیایی  هــای  نقشــه 

توســط  کــه  هســتند  تخیلــی  و  وهمــی  هایــی  خــط 

شــده اند، وضــع  بریــت  کــردن  محــدود  بــرای  زورگویــان 

آنهــا  اســم  کــه  قاعــده  بــی  و  برهــم  و  درهــم  خطوطــی 

نامیده انــد. پرســتی  وطــن  را  آن  از  تــو  دفــاع  و  وطــن  را 

به عبارتی دیگر وطن پرســتی دفاِع افراد حر شــده در درون این 

خطوط، از مرزهای تعیین شده توسط بزرگان و رسورانشان است.

من هیچ خط و مرزی در این تصویر نمی بینم
شما چطور ؟
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گردآوری: مسعود زاهدیخطوطی بعنوان وطن ) سایکس - پیکو (

بــا ســقوط دادن خافــت اســامی عثانــی، سیاســت تقســیم اراضی 

ایــن خافــِت یکپارچــه را پیــش گرفتنــد، و رسزمین هــای اســامی را 

تکــه پــاره کردنــد تــا تخــِم وطــن پرســتی و ملی گرایــی را در منطقــه 

ــِن یکپارچــه  ــن رسزمی ــف ای ــن مناطــق مختل ــا بی ــد. م کاشــت کنن

ــه  ــتا ک ــا دو روس ــی گاه ــد، حت ــن کردن ــدودی را تعیی ــا و ح مرزه

همگــی از یــک خانــواده بودنــد در دو کشــور مســتقل قــرار گرفتند 

فرزنــدان یــک بــرادر در یــک کشــور و دیگــری در کشــور مجــاور ...

تبلیغــات میهــن پرســتانه ی آنــان در میــان مســلان ســبب ضخیــم و 

ضخیم تــر شــدن خطــوط مــرزی بیــن باد اســامی شــد امــا در رفتاری 

ــن کشــورهای  ــه روز مرزهــای بی ــه روز ب متضــاد شــاهد هســتیم ک

اروپایــی ســهل و ســاده تــر و کــم رنــگ و کــم رنــگ تــر مــی شــود، تــا 

جایــی کــه مــرز بیــن دو کشــور اروپایــی از وســط اتــاق خــواب یــک 

خانــه رد می شــود، کــه اگــر شــخصی در ایــن اتاق دراز کشــد قســمتی 

از بدنش در  یک کشــور و بخش دیگر آن در کشــور مجاور اســت ...

مرز بین هند و پاکستانمرز بین سه کشور اتریش، اسلواکی و مجارستان

امارات

عمان

خــاک  در  کــه  مدحــاء  شــهر 
امــارات اســت و جــزو عمــان مــی 

باشــد امــا بخوانید از عجایب تقســیمات ســایکس پیکو:

در وســط امــارات متحــده عربــی شــهری بــه 

اســم مدحــاء وجــود دارد کــه در ایــن تقســیات 

ــف  ــو ( جــزو کشــور عــان تعری )ســایکس - پیک

مــرزی  هیچگونــه  حالیکــه  در  اســت  شــده 

شــهر  ایــن  نــدارد،  عــان  کشــور  خــود  بــا 

کــه  روستاســت  چندیــن  دارای  نفــره   3000

روســتاهای آن همچنــان تابعیــت اماراتــی دارنــد، 
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جم: ابو زینب محمد بهرامیتکفیر احتیاطی !!! ، م�ت نویسنده: د. ایاد القنی�ب

ــرف و  ــزِب منح ــا ح ــرد ی ــر ف ــه اگ ــد ک ــان می برن ــان گ ــی از جوان برخ

ــه کار  ــد، گن ــر نکنن ــّخص، تکفی ــه ی مش ــه گون ــام و ب ــه ن ــاکاری را ب خط

ــک  ــان را دچــاِر ی ــه و وســواس آن ــن دغدغ ــر می شــوند! ای ــا کاف و احیان

ــاِب  نــوع کشــمکش و بحــراِن درونــی و روانــی می کنــد و رسانجــام از ب

احتیــاط، کســان و جاعت هایــی را بــه گونــه ی معیّــن، کافــر می خواننــد!

ــی  ــت و نادان ــن جهال ــری، عی ــر و تفک ــن تکفی ــه چنی ــت ک ــد دانس بای

ــه: ــل ک ــن دلی ــت. بدی اس

ــه  ــت ک ــده اس ــته ش ــن خواس ــا ای ــادی تنه ــی و ع ــلاناِن عاّم 1- از مس

ــد و پندارهــا و رفتارهــای  ــر بورزن ــه طاغــوت کف ــی ب ــه ی اجال ــه گون ب

کفرآمیــز را بشناســند تــا خــود را از آنــان دور بدارنــد. و از آن  جایــی کــه  

تکفیــِر بــه تعییــن، مســتلزِم اِثبــاِت رشایــط و اِنتفــاِی موانــع و شــناخِت 

درســِت ارزش هــا و واقعیّت هــا ســت، کار عــوام نیســت و تنهــا علــا و 

ــی اســت کــه قاعــده ی  ــد. گفتن ــر می آین ــا از پــس آن ب دانشــمنداِن توان

ــد  ــر نخوان ــر را کاف ــه کاف ــی ک ــر/ کس ــو کاف ــَر فه ــِر الکاف ــن مل یکف »م

ــر کافــراِن ابتدایــی منطبــق می شــود. کســانی کــه اصــا  کافــر اســت« ب

مســلان نشــده باشــند. امــا در برخــورِد بــا مســلان، قاعــده ی دیگــری 

داریــم کــه دانشــمندان آن را بــر مبنــاِی نصــوص مختلــف رشعــی، بنیــاد 

ــت  ــن ثب ــده: »م ــن قاع ــد. ای ــا آن، داوری می کنن ــر ب ــد و براب ــاده ان نه

إســامه بيقــن فإنــه ال يــزول عنــه إال بيقــن/ کســی کــه مســلانی اش بــه 

یقیــن ثابــت شــود، جــز بــا دالیــل قطعــی و یقینــی منی تــوان اســام را از 

ــد.  ــرد« می باش ــی ک او نف

ــه  ــی ک ــد: »کس ــاوی می گوی ــه( در مجموع الفت ــه الل ــه )رحم ــن تیمی اب

مســلانی اش بــا دالیــل قطعــی ثابــت شــود، بــه دالیــل ظنــی از او نفــی 

ــح داده  ــش توضی ــق برای ــل و حقای ــد دالی ــر آن بای ــزون ب ــود. اف منی ش

ــود«. ]ج12، ص501[ ــه ش ــخ گفت ــز پاس ــبهاتش نی ــود و ش ش

ــه  ــی ب ــلاِن عاّم ــر مس ــه اگ ــود ک ــن می ش ــد روش ــه آم ــه گفت از آن چ

طاغــوت کفــر بــورزد و از کارهــای کفــری بیــزاری بجویــد، مســئولیت خــود را ادا کــرده 

اســت و مکلّــف نیســت ایــن و آن را تکفیــر کنــد.

ــه ای  ــا در ورط ــه بس ــد، چ ــر می کنن ــران را تکفی ــاط دیگ ــاِب احتی ــه از ب ــانی ک 2- کس

فــرو می افتنــد کــه می خواهنــد از آن بگریزنــد! مگــر پیامــر )صلــی اللــه علیــه وســلم( 

ــاز  ــان ب ــه یکــی از آن ــر ب ــد، کف ــر بخوان ــر کســی، دیگــری را کاف ــه »اگ ــد ک ــوده ان نفرم

می گــردد. اگــر داورِی تکفیرگــر درســت باشــد کــه خــوب، در غیــِر آن، کفــر بــه خــودش 

ــام مســلم[ ــت ام ــه روای ــردد«! ]ب ــاز می گ ب

بــرادر عزیــزم! اللــه مــن و تــرا هدایــت کنــد! چــه لزومــی دارد بــه کاری کــه بــدان مکلـّـف 

نیســتیم و تــرِک آن بــه دیــن و ایــان مــا نیــز  زیانــی منی رســاند، چنیــن بی باکانــه اقــدام 

کنیــم و بــا دیــن و ایــاِن خــود بــازی کنیــم و خــود را در معــرِِض چنیــن هشــدار ســنگینی 

ــرار دهیم؟! ق

جوانــاِن گرامــی! پــس از فراگیــری دانــش و معرفــت، بــا کارهــای زشــت و منکــر، مقابلــه 

ــز از  ــران را نی ــد و دیگ ــی دوری گزینی ــا و انحراف ــاِی خط ــا و برنامه ه ــد و از طرح ه کنی

آن هــا بــر حــذر بداریــد و تکفیــِر بــه تعییــن را بــه اهــِل آن بســپارید. چــرا کــه تکفیــر بــه 

تعییــن، افــزون بــر آن کــه مســتلزم علــم و دانــش و شــناخت ارزش هــا و مــراد و مقصــود 

رشیعــت اســت، مســتلزم شــناخت واقعیت هــا و بررســی رشایــط و موانــع و بســیاری از 

چیزهــای دیگــر نیــز هســت. پــس جایــگاِه خــود را بشناســید و حقایــق را بپذیریــد.

یادداشت:

1- دلیــل ایــن نوشــته، مشــخصا ایــن اســت کــه دیــده می شــود برخــی از جوانــاِن 

ــد،  ــامی می کنن ــان( کار اس ــاِی خودش ــه ادع ــه ب ــی را )ک ــراد و احزاب ــات، اف کم معلوم

بــه خاطــر رفتارهــا و بیانیه هــای خطــا و خطرناکــی کــه از آنــان رس می زنــد بــه گونــه ی 

ــد. ــر می کنن ــاط، تکفی ــاِب احتی ــخص از ب مش

2- گاه بــا بحرانــی از ایــن پیچیده تــر نیــز مواجــه هســتیم. و آن ایــن کــه برخــی، کســانی 

را بــه کارهایــی کــه کفــر و حتــی احیانــا گنــاه هــم نیســت، تکفیــر می کننــد! و البتــه آن 

بــه ایــن نوشــته پیونــدی نــدارد.
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ن هیکلبینش سیاسی ابوبکر صدیق رضی اهلل عنه نویسنده: محمد حس�ی

ــرت سیاســی  ــه از درک و بصی ــه عن ــر رضــی الل حــرت ابوبک

بســیار قــوی ای برخــوردار بــود، و گردبــاد حــوادث و فــراز 

و نشــیب روزگار را بــا دیــدی عمیــق در نظــر داشــتند. از 

حکومت ھــای زمــان خــود و قوانیــن و برنامه ھــای آن ھــا 

بخوبــی آگاه بــود. در آن زمــان دو امپراتــوری ایــران و روم 

جھــان را در دســت داشــتند و ھیــچ حکومــت جدیــدی را تــوان 

و جــرأت رسبلنــد کــردن در مقابــل آن ھــا نبــود. ھیــچ اثــر و نام 

و نشــانی از نظــام جمھــوری نبــود. متــام حکومت ھــا بــر پایــه 

جــر و اســتبداد دیکتاتــوری بنــا شــده بودنــد. رعیت و مــردم از 

دســت آن ھــا چــه رنج ھــا و ســختی ھا کــه منی چشــیدند! آن ھــا 

ھــر حکومتــی را تھدیــد میکردنــد و بــا ســاح بیــم و تــرس بــر 

ــد.  شــانه مــردم خراج ھــا و مالیات ھــای گــزاف وضــع می کردن

در زمــان خافــت حــرت ابوبکــر رضــی اللــه عنــه در متام 

آن شــھرھایی از ایــن دو امپراتــوری کــه توســط مســلانان 

ــری  ــاوات و براب ــدل و مس ــون ع ــد قان ــده بودن ــح ش فت

ــه متــام  ــه ب ــه عن ــود. حــرت ابوبکــر رضــی الل ــا ب ــر پ ب

ــدون در نظــر  ــود؛ ب رسداران ســپاه اســام دســتور داده ب

گرفــن ھیچ گونــه امتیــازات مذھبــی و یــا قومــی، بــا متــام 

مــردم بطــور یکســان برخــورد مناینــد، کســی را بــه نوکــری 

ــت و آزار و  ــورد اذی ــرده م ــوم نک ــد، کســی را محک نگیرن

شــکنجه قــرار ندھنــد، بــا متــام مــردم، از طبقــات کوچــک 

و بــزرگ جامعــه، بــا عــدل و انصــاف و داد برخــورد کننــد، 

ــا  ــد. ب ــراب نکنن ــی را خ ــوم و ملت ــچ ق ــای ھی عبادتگاه ھ

عبــارات واضــح و روشــن آزادی کامــل مذھبــی و اجتاعی 

ملت ھــا را اعــام دارنــد. مــردم رسزمین ھــای فتــح شــده 

ھرگــز نامــی از مســاوات و برابــری نشــنیده بودنــد. آن ھــا 

از ایــن نحــوه برخــورد مســلانان و از گفته ھــای شــیوا و 

شــیرین و دلنشینشــان بی نھایــت خوشــحال و شــاد گشــته 

ــلانان  ــای مس ــه رفتارھ ــن گون ــا از ای ــیاری از آن ھ و بس

متأثــر شــده و بــه دایــره اســام گرویدنــد.

محمد حسین هیکل
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گردآوری: واحد پژوهش مجله ماجرای نبرد سلطان بایزید صاعقه و تیمور لنگ

ــان  ــدگان چنگیزخ ــود را از بازمان ــار خ ــوم تات ــِس ق ــگ رئی ــور لن تیم

ــی از اســب رسنگــون شــده و  مغــول مــی دانســت. تیمــور در جوان

پایــش شكســت و بــه علــت اینكــه شكســتگِی پایــش بــه خوبــی مداوا 

نشــد، لنــگ مــی زد و بــه همیــن دلیــل لقــب تیمــور لنــگ را گرفــت.

ــد.  ــح می كن ــر را فت ــاوراء النه ــی و م ــتان كنون ــدا افغانس ــور ابت تیم

ســپس بــه مغــوالن »یــورت طایــی« كــه در روســیه مســتقر بودنــد 

یــورش بــرده و دســت بــه كشــتار آن هــا می زنــد. تیمــور لنــگ 

ــد  ــه در شــال هن ــی ك ــه ســلطان دهل ــا لشــكریان خــود ب ســپس ب

ســلطنت می كــرد حملــه كــرده و لشــكر ســلطان دهلــی را در روز ۱۷ 

دســامر ســال ۱۳۹۸ میــادی در منطقــه پانیپــات درهــم مــی شــكند.

حركــت  ایــران  ســوی  بــه  دهلــی  غــارت  از  پــس  تیمــور 

كــرده  غــارت  و  ویــران  را  شــهرها  خــود  راه  رس  در  و  می كنــد 

می رســاند. قتــل  بــه  را  ایــران  اهالــی  از  نفــر  میلیون هــا  و 

ســپس نوبــت بــه بغــداد و دمشــق می رســد تــا شــاهد وحشــی گر های 

تیمــور و تاتارهایش باشــند.

عباســی،  پایتخــت ســابق خلفــای  بغــداد  فتــح  از  پــس  تیمــور 

كنــد  مــی  عــام  قتــل  را  شــهر  مــردم  و  كــرده  ویــران  را  شــهر 

بــه اســارت مــی گیــرد. و زنــان و دخــران و پــران جــوان را 

شــهر دمشــق توســط تیمــور بــه آتــش كشــیده می شــود و ســاكنانش 

ــد،  ــده بودن ــح ش ــط او فت ــه توس ــهرهایی ك ــایر ش ــت س ــه رسنوش ب

دچــار می شــوند. تیمــور پــس از ایــن فتوحــات متوجــه منطقــه 

ــدرم  ــه ایل ــب ب ــد اول ملق ــی بایزی ــلطان عثان ــروی س ــی قلم آناتول

می شــود. بایزیــد اول رسارس آناتولــی و بخــش هــای وســیعی از 

اروپــای مركــزی و بالــكان امــروزی را فتــح كــرده بــود از قــدرت فــوق 

العــاده ای برخــوردار شــده بــود و ارتــش قدرمتنــدی در اختیار داشــت.

آســیای  تــرك  رسبــازان  شــامل  تاتارهــا  بــر  عــاوه  تیمــور  لشــكریان 

داشــت. نیــز  جنگــی  فیــل   ۵۰ تیمــور  و  بودنــد  ســیری   ، مركــزی 

لشــكریان ســلطان بایزیــد نیــز از اقــوام گوناگــون تشــكیل شــده بــود، 

بودنــد. تیمــور  لشــكریان  مهــارت  بــه  جنگــی  فنــون  در  نیــز  آنهــا 

كشــند  مــی  یكدیگــر صــف  مقابــل  در  آنــکارا  در  لشــكر  دو  رسانجــام 

ینــی  جنــگاوری  رغــم  علــی  كــه  می گیــرد  در  خونینــی  جنــگ  و 

تیمــور  لشــكر  از  ایلــدرم  بایزیــد  لشــكر  رصب  ســواركاران  و  چری هــا 

می آیــد. در  تیمــور  اســارت  بــه  او  خــود  و  خــورده  شكســت  لنــگ 

لنــگ  تیمــور  ترتیــب، در روز ۲۸ ژوییــه ســال ۱۴۰۲ میــادی  ایــن  بــه 

فاتــح تاتــار در آنــکارا ســلطان بایزیــد ایلــدرم ســلطان عثانــی را بــه 

ســختی شكســت داد و او را بــه اســارت گرفــت. رفتــار تیمــور مطابــق 

بــود. ناجوامنردانــه  و  رحانــه  بــی  مغلــوب  بــه  نســبت  همیشــه 

زندانــی  آهنــی  قفــس  یــك  در  حیــوان  یــك  ماننــد  را  بایزیــد  او 

می بــرد. همــراه  بــه  جنگــی  غنیمــت  یــك  عنــوان  بــه  و  می كنــد 

سلطان بایزید در حال انتقال به سمرقند

سلطان بایزد صاعقه در سمرقند و حِر تیمور لنگ

سلطان بایزید در قفس تیمور
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ت نویسنده: غالم ح�ن

قصــد دارم چنــد کلمــه ای در مــورِد احــوال مســلمین کــه چــرا 

بــه ایــن حالــت در آمده انــد، بنویســم و شــا ها را بــا درد هــای 

مســلانان آشــنا کنــم. 

در ابتدا این سواالت پیش می آید:

ــان  ــه در عــر حــارض در جری چــرا هــر ظلمــی و کشــتاری ک

ــر رس مســلمین اســت؟! هســت ب

ــار شــدند؟! ــان گرفت ــه ایــن جری ــه مســلمین ب و چــرا، و چگون

میخواهــم از عوامــل درونــی بنویســم و ســوال دیگــر کــه 

مطــرح میشــود ایــن هســت:

خداوند در کامش می فرماید: 

]َولـَـن يَجَعــَل ٱللَّــُه لِلَكِٰفِريــَن َعــَى ٱملُؤِمِنــَن َســِبياً }141{ نســاء[

ترجمــه: هرگــز خــدا بــرای کافریــن راهــی و تســلطی بــر 

منی دهــد. قــرار  مســلانان 

و از ایــن قبیــل اللــه تعالــی وعده هــای دیگــر را هــم  بــه 

مومنیــن داده اســت کــه هیــچ وقــت آنــان مغلــوب کفــار 

نخواهنــد شــد !!!

اگــر چنیــن هســت چــرا کفــار بر مســلمین چیره شــده انــد..؟؟؟!!!

چــرا جایــی مــا خافتــی بــر پایه ی اســام مشــاهده منی کنیــم!؟!؟ 

ــته  ــت کش ــا مظلومی ــه ب ــلمین ک ــته های مس ــداد کش ــرا تع چ

شــده اند از حــد دو رقمــی تجــاوز کــرده و خــود را بــه مــرز ســه 

رقــم و چهــار رقــم و حتــی پنــج و شــش رقــم رســانده یعنــی بــه 

هــزار و صدهــزار و حتــی بــه میلیــون رســیده اســت..؟! مگــر 

کســانی که در ســوریه و فلســطین و افغانســتان و یمن و عراق 

و میامنــار کشــته میشــوند افــرادی غیــر از مســلانان هســتند؟!

پس منظور از وعده خداوندی چیست ؟

در جواب این چراها باید بگویم:

اگــر معنــای آیــه مذکــور را هــان بگیریــم کــه در ســوال از آن 

ــا  ــن دنی ــو را در ای ــی مــراد از ســبیل و عل ــه اخــذ شــد، یعن آی

بگیریــم، وعــده ی خداونــد کامــا درســت هســت اللــه متعــال 

مومنیــن را هیــچ وقــت مغلــوب کّفــار منــی کنــد و هیــچ وقــت 

ــن  ــا بــرط اینکــه مومنی ــد ام ــل منــی کن ــار ذلی ــل کف در مقاب

دارای صفــت ایــان بــر وجــه کامــل باشــند،

ــل و  ــوا بالباط ــی: » اال ان یتواص ــیر قرطب ــب تفس ــول صاح  بق

ــه.« ــر و یتقاعــدون عــن التوب الیتناهــون عــن منک

ترجمــه: )مســلمین مغلــوب منــی شــوند( مگــر اینکــه توصیــه 

ــه  ــد و از توب ــاز ندارن ــدی ب ــر و ب ــد و از منک ــل بکنن ــه باط ب

ــد(. ــینند)توبه نکنن ــردن بنش ک

چرا مسلمین در ورطه ی مشکالت و تهاجمات قرار دارند..!

ادامه در صفحه بعد <<<
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بــر  خودمــان  بــه  تقصیــر  بیشــرین  کنــم  عــرض  بایــد 

می گــردد و متاســفانه بعضــی از مســلمین بــه متــام معنــی 

ماتریالیســم  مکتــب  بــه  حــدودی  تــا  دیگــر  بعضــی  و 

بــه  رجوعشــان  و  شــدند،  مادی گــرا  و  شــده اند  داخــل 

انــد.  داده  دســت  از  را  دینــی  احساســات  اســت،  مــاده 

ــزاران  ــت ه ــلانان آه مظلومی ــه مس ــت ک ــا هس ــی جاه خیل

همتــای خــود را می شــنوند امــا خــم بــه ابــرو منی آورنــد.

از آن بدتــر تصاویــر اجســاد بــرادران و خواهــران خــود را 

مشــاهده می کننــد ولــی ماننــد دیــدن یــک فیلــم عــادی 

می گذرنــد. احساســی  گونــه  هیــچ  بــدون  و  آن  کنــار  از 

روزانــه هــزاران بــار خرهــا در مــورد کشــتار مســلمین در 

 غوطه رشقی )سوریه(

روهینگیا )میامنار(

قدس )فلسطین(

و شهرهایی از افغانستان 

انتشــار میشــود امــا کســی هســت کــه گوشــه ای از قلبــش بــه 

درد بیایــد؟؟! مگــر عــده ای کــم.

ــاه  ــه فکــری کوت ــه بعضــی از مســلمین ک ــب اینجاســت ک جال

ــن جنایت هــا و کشــتارها را  ــل ای ــد عام ــدون اندیشــه دارن و ب

روافض، مجوسی، شیطان پرستان هستند را دوست می شارند.

واقعــا بایــد بــه حــال چنیــن افــرادی گریســت، کــه چطــور می خواهنــد 

چشــم ها را بــر جنایــات دشــمن ببندنــد، و عامــل کشــتار را بــه مجاهدیــن 

نســبت دهنــد.

و آنــان را تروریســت تلقــی کننــد، متاســفانه ُحــِب جــاه طلبــی و 

مادی گــری در اعــاق قلــوب بعضــی از مســلانان داخــل شــده اســت و 

خــود عاملــی شــده بــرای اختــاف بــر رس مســائل جزئــی، چنیــن اختافــی 

کــه ســبب از هــم گُسســته شــدن صفوف مســلمین شــده اســت. خاصه ی 

ــه  ــی ک ــرون شــده اســت در حال ــوب بی ــان از قل ــات ای کام اینکــه صف

ایــان بزرگریــن ســاح مســلمین اســت.

هیــچ وقــت در طــول تاریــخ مســلمین شــکوه و جــال خــود را از 

ســاح های ظاهــری ندانســته بلکــه از ایــان خــود و نــرت الهــی 

دانســته اند.

جهــان کفــر و دشــمن ایــن را می داننــد  کــه بزرگریــن ســاحی کــه 

مســلمین می تواننــد بــا آن در مقابل شــان بایســتند »ایــان« اســت. 

لــذا اوالً بــا جنــگ فکری)نــرم( بــر روی ایــان مســلمین کار کردنــد و از 

ــد، از طریــق رســانه ها و دیگــر  ــه مســلانان را تضعیــف کردن ــن ناحی ای

برنامه هــا فحشــا را بــه خانه هــای مســلانان آوردنــد ، وشــعور دینــی را 

ــن احســاس شــجاعت و  ــاد و مجاهدی ــا تخریــب چهــره ی جه ــد و ب بُردن

ــا پــرده کشــیدن بــر جنایت هــای خویــش   غیــرت ایانــی را ربودنــد. و ب

ــد. خــود را دوســت معرفــی کردن

تچرا مسلمین در ورطه ی مشکالت و تهاجمات قرار دارند..! نویسنده: غالم ح�ن

ادامه در صفحه بعد <<<
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تچرا مسلمین در ورطه ی مشکالت و تهاجمات قرار دارد..! نویسنده: غالم ح�ن

متاســفانه از وقتــی کــه شــعور و احســاس 

ــده  ــرون ش ــلمین بی ــوب مس ــی از قل دین

اســت، بعضــی از علــاء مشــغول بــه 

اختافــات بــر رس مســائل جزئــی شــده 

ــد. ان

بایــد بگویــم کســی کــه بــا ایجــاد اختــاف 

باعــث تفرقــه بیــن مســلمین شــود او 

بزرگریــن خائــن هســت، و کســی کــه 

بیــن صفــوف مســلمین  اتّحــاد  باعــث 

شــود او بزرگریــن خدمــت را کــرده اســت.

توصیــه بنــده بعنــوان یــک بــرادر بــه 

جوانــان و اقشــار مختلــف جامعه اســامی 

ــی را در  ــه احساســات دین ــن هســت ک ای

ــت  ــه پیرف ــد، و در زمین ــده کنن خــود زن

ــد. ــت کنن ــلمین فعالی مس

و لبــاس خــواب را از تــن در بیاورنــد و بــا 

ــه نفس هــا و  ــر ایــان و تزکی کار کــردن ب

ــد نُــرت  ــه امی اصــاح و خودســازی  و ب

خداونــد در ایــن راه دیــن و پیرفــت 

ــد. ــدم بردارن جوامــع اســامی ق

والسام علیکم.

)غام حرت اکری (
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پرچــم را بــه دســت علــی داد و فرمــود: »بــرو و بــه پشــت 

رس توجــه نکــن تــا آنکــه خداونــد پیــروزت گردانــد...« علی 

ـ رضــی اللــه عنــه ـ کمــی رفــت، ســپس چیــزی یــادش آمــد، 

هانجــا ایســتاد و بــدون آنکــه بــه پشــت رسش نــگاه کنــد 

بــا صــدای بلنــد گفــت: »بــر چــه چیــزی بــا آنــان بجنگــم؟« 

)مســلم: ۲۴۰۵(

ــه  ــن ب ــت برگش ــه قیم ــه ب ــا ن ــید، ام ــت، پرس ــوال داش س

ــد. ــه از روی تردی ــب، ن عق

*****

ــو را  ــان ت ــد زم ــت. تردی ــد نیس ــمن تر از تردی ــزی دش چی

مــا  می ســوزاند.  را  تــو  دیگــر،  بیــان  بــه  می ســوزاند. 

رسمایــه ای جــز زمــان نداریــم.

*****

ایــن همیشــه هــم خــوب نیســت کــه آدم وســط را بگیــرد. 

بعضــی چیزهــای ایــن زمیــن ســیاه و ســفید اســت و نیــاز 

بــه »حــزم« دارد. حــزم یعنــی قاطعیــت، یعنــی یــا بلــه یــا 

خیــر. ماننــد پریــدن از ایــن ســوی جــوب بــه آن ســو. کمــی 

تردیــد و تــرس کافــی اســت کــه آدم بیافتــد وســط لجــن. 

نــه آن ســو مانــد کــه متیــز مبانــد، نــه بــه ایــن ســو رســید.

}فَُهــْم ِف َريِْبِهــْم يَــَرَدَُّدون{ آنــان در شکشــان رسگرداننــد... 

)توبــه: ۴۵(

ایــن را خداونــد دربــاره ی منافقــان فرمــوده اســت. نفــاق 

ــخصی و  ــت ش ــه مصلح ــگاه ب ــت و ن ــد اس ــول تردی محص

عــدم قاطعیــت. ذهــن منافقــان مــه گرفتــه و کارهایشــان 

ــوم، نامشــخص: ــز همینطــور اســت، نامعل نی

َذبَْذِبــَن بـَـْنَ َذلـِـَك الَ إَِل َهــؤاُلء َوالَ إَِل َهــؤاُلء{ دو دل میــان دو گــروه،  }مُّ

نــه بــه ایــن ســو نــه بــه آن ســو )نســاء: ۱۴۳(

خیلی از مسلانی های نیمه کاره برای همین تردید است. 

ــان عمــر  ــا پای ــرد، منی شــود ت ــی متامــش ک ــد باالخــره از جای ــن را بای ای

در ایــن »ریــب« رفــت و آمــد کــرد. خیلــی چیزهــا هســت کــه نصفــه 

و نیمــه اش بی فایــده اســت، یکــی اش همیــن ایــان اســت. ایــان 

ــر کاری  ــه درد ه ــاید ب ــت. ش ــه کاره اس ــین نیم ــد ماش ــه کاره مانن نیم

ــی. ــرد اصل ــان کارک ــرای ه ــز ب ــیدن، ج ــن و رس ــز رف ــورد، ج بخ

شــاید تردیــد آغازیــن چیــز بــدی نباشــد، شــاید ایــان از دل همین شــک 

ــد دامئــی بی شــک ســوزاننده اســت، ســوزاننده ی  آغــاز شــود، امــا تردی

عمــر، ســوزاننده ی جــان.

ــن  ــان در پایین تری ــاِر{ منافق ــَن النَّ ــَفِل ِم رِْك األَْس ــدَّ ــَن ِف ال }إِنَّ الُْمَناِفِق

ــاء: ۱۴۵( َدَرکات دوزخنــد )نس

آدمــی کــه نگاهــش بــه پشــت رس اســت هانجــا می مانــد، البتــه اگــر 

ــد. ــانس باش ــی خوش ش خیل

]پ ن: َدَرکات: هان درجات، منتها برعکس، به پایین[
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ــخت ترین  ــه از رسس ــود ک ــی ب ــکی اتریش ــم پزش ــرت های آرب

ــاش  ــام ت ــد، و مت ــار می آم ــه ش ــان ب ــرب در آمل ــان ع مدافع

ــت ها  ــود و صهیونیس ــم یه ــردن جرای ــح ک ــود را در مفتض خ

در فلســطین و سیاســت های آنــان بــرای ســلطه ی بــر اقتصــاد 

ــکار بســت. ــکا ب ــت در آمری ــی و حاکمی جهان

یهــود و مطبوعــات غربــی او را متهــم بــه رهــری گــروه 

ــی  ــد، راه حــل نهای ــی« )Final Solution( کردن »راه حــل نهای

برنامــه ای از آملــان نــازی بــرای کشــتار دســته جمعــی یهودیــان 

اروپــا بــود کــه در طــول جنــگ جهانــی دوم طــرح ریــزی شــد و 

منجــر بــه وقــوع هولوکاســت شــد، طــراح ایــن طــرح هایرنیــش 

هیملــر بــود کــه آدولــف هیتلــر آن را »راه حــل نهایی« مســئله 

یهــود نامیــد.

ــروه  ــن گ ــران ای ــی از ره ــوان یک ــیله وی را بعن ــن وس ــه ای ب

ــر  ــری ( ب ــد ب ــی ) ض ــات علم ــام آزمایش ــت انج ــه تهم و ب

ــودی و 17  ــزار یه ــکنجه 30 ه ــب و ش ــان ها و تعذی روی انس

هــزار غجــری ) کولــی ( در اردوگاه اجبــاری ماوتهــاوزن کــه از 

ــت  ــود بازداش ــا ب ــاری نازی ه ــای کار اجب ــن اردوگاه ه بزرگری

ــد. کردن

ــال 1945  ــی وی را در س ــای آمریکای ــر نیروه ــار دیگ اگرچــه یک ب

پــس از شکســت آملــان نــازی بعنــوان یکــی از افــران نــازی 

دســتگیر کــرده بودنــد امــا بعــد از تحقیقــات و ثابــت نشــدن هیــچ 

جرمــی برایــش، او را آزاد کردنــد، وی بعــد از آزاد شــدن بــه شــغل 

ــدید او از  ــای ش ــل حایت ه ــن بدلی ــت لک ــود بازگش ــِت خ طباب

ــدداً  ــان مج ــا یهودی ــمنی او ب ــود و دش ــل یه ــطینیان در مقاب فلس

ــت  ــون دس ــی همچ ــار جرایم ــن ب ــت و ای ــرار گرف ــر ق ــت نظ تح

داشــن در کشــتار و شــکنجه در اردوگاه ماوتهــاوزن در پرونــده اش 

ثبــت شــد.

دادگاه نورنــرِگ آملــان حکــم دســتگیری وی را صــادر کــرد و دادگاه 

بیــن املللــی کیفــری نیــز او را بــه عنــوان جنایتــکار جنگــی در ســال 

1962 میــادی از جملــه افــراد تحــت تعقیــب اعــام کــرد.

ــکای  ــور در آمری ــن کش ــه چندی ــم ب ــرت های ــه آرب ــد ک ــن ش چنی

جنوبــی فــراری شــد، امــا همچنــان از تــرس باندهــای صهیونیســتی 

ــا  ــود، ت ــو ب ــه آن س ــو ب ــن س ــرار از ای ــکان و ف ــر م ــال تغیی در ح

رسانجــام بــا اســم مســتعار توانســت بــه ســفارت مــر در شــیلی 

ــت ها در  ــیب صهیونیس ــراد از آس ــه اف ــی ک ــا مکان ــرد تنه ــاه ب پن

امــان بودنــد. و از طریــق ســفارت مــر بصــورت مخفیانــه خــود 

ــه مــر رســاند. را ب

آربرت هایم پزشک اتریشی

تصویری از یهودیان در اردوگاه کار اجباری ماوتهاوزن

ادامه در صفحه بعد <<<
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 تنهــا چنــد روزی از اقامتــش در مــر گذشــته بــود کــه بــه االزهــر 

رفــت و در میــان تعجــب همــگان اســام آورد و مســلان شــد، و 

ــات  ــد گذاشــت و اطاع ــز طــارق حســین فری اســم خــودش را نی

مــر نیــز شناســنامه و هویــت دروغیــن بعنــوان شــخصی مــری 

امــا یونانــی االصــل برایــش صــادر کــرد، 

طــارق فریــد در شــهر قاهــره در محلــه عتبــه در هتلــی قدیمــی 

زندگــی میکــرد تــا اینکــه توانســت در هــان محلــه خانــه ای 

قدیمــی ِبَخــرد، ایــن پزشــک اتریشــی در میــان مــردم محلــه 

ــت  ــدون اینکــه کســی از هوی ــود ب ــه خواجــه طــارق مشــهور ب ب

ــود، ــر ش ــی او باخ حقیق

در محلــه او را فــردی ورزشــکار و نیرومنــد مــی شــناختند کــه علــی 

ــغول  ــاده روی مش ــه ورزش و پی ــان ب ــم چن ــن ه ــت س ــم کهول رغ

ــاده جهــت  ــای پی ــا پ بــود، و او هــر روز بیــش از 25 کیلومــر را ب

ادای منــاز صبــح در مســجد االزهــر طــی میکــرد و بقیــه روز خــود 

را هــم یــا در کاس درس ســپری می منــود یــا در خانــه اش بصــورت 

مجانــی بــه عــاج و درمــان مــردم می پرداخــت و همــه او را 

ــناختند. ــر می ش ــازق و ماه ــکی ح پزش

هزینــه زندگــی او در مــر بــاال بــود، بهمیــن دلیــل چندیــن بــار 

ــان  ــن آمل ــه در برلی ــرش ک ــی از خواه ــم و پنهان ــل نامنظ در فواص

بــود درخواســت پــول کــرد، خواهــرش نیــز پول هایــی کــه در ایــن 

مــدت از اجــاره خانــه او کســب منــوده بــود برایــش ارســال کــرد.

در آن زمــان شــخصی یهــودی بــه اســم »افرایــم زوروف« کــه از او 

ــال وی راهــی شــد  ــد، بدنب ــاد مــی کنن ــازی ی ــوان شــکارچی ن بعن

تــا او را بیابــد، چندیــن بــار در جســت و جــوی او بــه کشــورهای 

ــه  ــار ناموفــق ب ــا هــر ب ــی و شــیلی ســفر کــرد ام ــکای جنوب آمری

آملــان برگشــت.

در ســال 1992 پزشــک اتریشــِی مــا »آربــرت هایــم یــا طــارق 

فریــد« بــر اثــر رسطــان روده بــزرگ وفــات منــود، 

در جســت و جــوی منزلــش نامــه ای از وی کــه به عنــوان 

ــت  ــه در آن هوی ــد ک ــد یافتن ــاد می ش ــه از آن ی ــت نام وصی

اصلــی خــودش را رشح داده بــود، همچنیــن در بخشــی از 

ایــن نامــه آمــده بــود: مــن ایــان و یقیــن دارم  کــه مســلانان   

در آینــده ای نزدیــک متامــی جهــان را از یهودیــان پــاک ســازی 

خواهنــد کــرد امــا نــه بــا جنایــت و کشــتار بلکــه بــا اصــاح و 

ــز از متامــی  دعــوت و جهــاد برحــق /. وی در انتهــای نامــه نی

اتهاماتــی کــه یهودیــان بــه وی وارد ســاخته بودنــد برائــت 

جســت و خــود را از چنیــن اعالــی بیــزار دانســت و همچنیــن 

ــد، ــن کنن ــره ای در قاهــره دف ــه او را در مق ــود ک ــته ب خواس

در ســال 2007 میــادی افرایــم ) شــکارچی نــازی هــا ( حقیقــت 

ــرد  ــف ک ــره را کش ــم در قاه ــرت های ــاله ی آرب ــی 30 س زندگ

ــت،  ــون اس ــره مدف ــد او در قاه ــر ش ــا خ ــه ب ــی ک ، و هنگام

در مصاحبــه ای تلویزیونــی در بوینس آیــرِس آرژانتیــن غــم 

ــدم  ــازی از دســتش و ع ــک ن ــرار ی ــل ف ــدوه خــود را بدلی و ان

ــت. ــراز داش ــم اب ــرت های ــایی آرب ــی او در شناس توانای

ــازی ( در ســال 2007 بعــد از شــنیدن  افرایــم زوروف یهــودی ) شــکارچی ن

ــرد ــاش ک ــود را ف ــوی خ ــت و ج ــدارک جس ــد ، م ــارق فری ــرگ  ط ــر م خ
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در خــال 8 ســال جنــِگ بیــن ایــران و عــراق همــواره طرفیــن، یکدیگــر 

را محکــوم و متهــم بــه تجــاوز بــه خــاک خــود می کردنــد، در متامــِی 

طــول ایــن هشــت ســال هــر کــدام رسبــازان خــود را مجاهــدان خالــص 

و میهــن پرســتانی دلیــر معرفــی می کردنــد و دائــم در حــال تجلیــل و 

تقدیــر از کشــته شــده گان و یــا مجروحــان و اســیران خــود بوده انــد. 

و طرفیــن ماجــرا ایــن جنــگ را بــه دفــاع توصیــف می کننــد و هیــچ 

کــدام خــود را مهاجــم یــا آغــاز کننــده ی جنــگ منی دانســتند،  در 19 

دی مــاه 1365 بــود کــه ایــران بــه قصــد تــرف شــهر بــره عــراق  ) 

ــام  ــا ن ــح بــره را ب ــات فت ــا کامــی (  ششــمین عملی ــار ن بعــد از 5 ب

ــه پرهزینه تریــن و پر تلفات تریــن جنــگ  کربــای 5 آغــاز منــود. کــه ب

ــزار  ــات 400 ه ــن علمی ــد. در ای ــهور ش ــراق مش ــران و ع ــاله ای 8 س

نفــر ارتــش عــراق را تشــکیل میــداد کــه در مقابــل 600 هــزار ایرانــی 

مقاومــت کردنــد.

ــا  ــد ام ــاکام مان ــره ن ــهر ب ــرف ش ــز از ت ــات نی ــن عملی ــران در ای ای

ــه  ــه گفت ــادی را بهمــراه داشــت، ب ــه ادعــای خــودش دســتاورد های زی ب

ــراق  ــش ع ــر از ارت ــزار نف ــش از 20 ه ــرد بی ــن ن ــران در ای ــات ای مقام

کشــته شــدند امــا در مقابــل عراقــی هــا نیــز تلفــات ایــران را بالــغ بــر  

65 هــزار نفــر اعــام کردنــد ) کــه ایــران تکذیــب منــود (، بعــد از پایــان 

ــه  ــانی هایی ک ــادت ها و جانفش ــاس رش ــه پ ــین ب ــدام حس ــات، ص عملی

ــد در ســال  ــه از خــود نشــان داده بودن ــن حمل ــل ای رسبازانــش در مقاب

ــط  ــار ش ــده گانش را در کن ــته ش ــر از کش ــمه هایی از 37 نف 1367 مجس

العــرب )ارونــد رود( ســاخت کــه بــا دستانشــان در حــال اشــاره کــردن بــه 

رسبــازان ایرانــی هســتند. و آنــان را جــان نثــاران وطــن عربــی خوانــد و 

گفــت بایــد  تاریــخ آنهــا را بــرای همیشــه بــه خاطــر داشــته باشــد. امــا در 

ســال 2003 و بعــد از ســقوط صــدام حســین بــود کــه، نیروهــای طرفــدار 

ایــران متامــی ایــن مجســمه ها را بــه پاییــن کشــیدند و ویــران ســاختند.

جنگ پرتلفات ایران و عراق و عملیات کربالی 5
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گردآوری: واحد پژوهش مجله یونتان رازائیل خواننده متدین صهیونیست

از  یکــی  رازائیــل«   »یونتــان  صهیونیســتی  خواننــده 

خواننده هــای مشــهور ارسائیلــی ســت کــه بــه تدیــن 

و پایبنــدی بــه اصــول یهودیــان نیــز مشــهور اســت.

در رشیعــت یهودیــان نــگاه کــردن بــه نامحــرم و یــا 

بی حجابــی و همچنیــن اختــاط بین زن و مرد حرام اســت.

رازائیــل«  »یونتــان  شــبانه  کنرت هــای  از  یکــی  در 

آن هــا  بــودن  عریــان  و  زنــان  حضــور  به دلیــل 

را  خــودش  چشــان  پایکوبی شــان،  و  رقــص  و 

پوشــاند. رنــگ  ســیاه  چســبی  بــا  خوانــدن  حیــن 
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ــه  ــه در میورق ــود ک ــیحی ب ــم مس ــیش و متکل ــدا کش ــلم تورم آنس

واقــع در جنــوب اســپانیا در خانــواده ای مســیحی زاده شــد و پــدرش 

ــه  ــالگی ب ــد. او را از 6 س ــاب می آم ــه حس ــا ب ــینان آنج از شهرنش

ــدس  ــاب مق ــان کت ــا زب ــوزد و ب ــل بیام ــا انجی ــپردند ت ــی س کشیش

ــه الرده،  ــه ب ــدی بعــد از میورق ــم منطــق آشــنا شــود. وی چن و عل

ــوم  ــات و نج ــت و طبیعی ــه رف ــیحیان آن منطق ــی مس ــز علم مرک

ــد  ــه ش ــپار بلونی ــت در الرده رهس ــال اقام ــس از 4 س ــد. پ را خوان

ــل  ــوالس مرت ــقف نیک ــه ی اس ــکونت در کنیس ــال س ــی 10 س و ط

پرداخــت. آن  احــکام  و  آییــن مســیحیت  اصــول  آموخــن  بــه 

ایــن اســقف پنهانــی بــه اســام عشــق  از آنجــا کــه 

می ورزیــد و یــا حتــٰی بــه قولــی پنهانــی اســام آورده 

بــود، در آشــنا ســاخن »آنســلم تورمــدا« بــا دیــن اســام و 

ــه مســلان شــدن، نقــش مهمــی داشــت و  تشــویق وی ب

هــم بــه ســفارش او بــود کــه »آنســلم تورمــدا« بــه تونــس 

ــد  ــاس احم ــر ابوالعب ــزد امی ــس ن ــرد. در تون ــرت ک مهاج

ــی کــه ســال ســی و پنجــم  ــن مســتنر رفــت و در حال ب

ــت او  ــایه ی عنای ــرد، در س ــپری می ک ــود را س ــر خ از عم

بــه دیــن اســام درآمــد. و نامــش بــه »تَرُْجــان، ابومحمــد 

عبداللــه بــن عبداللــه میورقــی« وی پــس از مســلان 

شــدن، از مســیحیان پیغام هــا و طعنه هــا شــنید. امیــر 

تونــس ترجــان را بــه مســئولیت ســازمان گمــرک دریایــی 

ــام  ــه ن گاشــت. او آنجــا ازدواج کــرد و صاحــب پــری ب

محمــد شــد و همــواره تــا زمــان مــرگ امیــر همــراه او بــود   

و چــون در حملــه ی صلیبیــان به مهدیــه در 792ق/1390م 

نامه هــای آنــان را بــرای امیــر ترجمــه می کــرد، نامــش 

بــه »ترجــان« تغییــر یافــت. ترجــان پــس از مــرِگ امیــر 

ــز  ــز نی ــارس عبدالعزی ــرش ابوف ــد پ ــاس و در عه ابوالعب

هــان شــغل را داشــت و حتــٰی مســئولیت هایش افزون تــر 

شــد. او در تونــس درگذشــت و در هانجــا مدفــون شــد. 

ــرد  ــده تحفةاالریــب فی ال ــه جــای مان ــری کــه از او ب ــا اث تنه

عــى اهــل الصلیــب اســت کــه نــگارش آن در 823ق/1420م 

انجــام یافتــه اســت )ابــن ابــی ضیــاف، 229؛ ابــن ابــی دینــار، 

بــه  بارهــا  ایــن کتــاب کــه  152؛ حاجی خلیفــه، 362/1(. 

چــاپ رســیده، بــه فارســی و ترکــی نیــز ترجمــه شــده اســت. 

ــاب موجــود اســت. ــن کت چــاپ ســنگی ترجمــه ی فارســی ای

او در مقدمه کتابش اینگونه می نویسد :

بگذاريــد همــگان بداننــد کــه اصليــت مــن شــهر »ماجــورکا«  

بــر روی  بــزرگ  ( اســت. شــهری  یــا میروقــه  ) مایــورکا 

دريــا، در ميــان دو کــوه کــه بــا دره کوچکــی چنــد پــاره 

دو  کــه  اســت  تجــاري  شــهری  ماجــورکا  اســت.  شــده 

تجــاری  بــزرگ  کشــتی های  دارد.  انگيــز  شــگفت  بنــدر 

ــر  ــدر لنگ ــد و در بن ــا می آين ــه آنج ــاوت ب ــای متف ــا کااله ب

اســت،  نــام  همــن  بــا  جزيــره ای  در  شــهر  می اندازنــد. 

ــر  ــان انج ــطح آن را درخت ــرين س ــه بيش ــره ماجــورکا ک جزي

و زيتــون پوشــانده اســت. پــدرم مــرد بســيار رسشناســی 

ــودم. ــد او ب ــا فرزن ــن تنه ــت و م ــار می رف ــه ش ــهر ب در ش

گردآوری: واحد پژوهش مجله »ترجمان« کشیش اسپانیایی که مسلمان شد
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گردآوری: واحد پژوهش مجله جهل و جاهلیت با وجود علم دنیایی

 ساندار پیچای مدیر عامل اجرایی گوگل

سندی جا مدیرعامل شرکت موتورال

آجایپال سینگ بانگا مدیر عامل مستر کارت

ساتیا نادال مدیر عامل مایکروسافت

شانتانو ناراین مدیر عامل شرکت آدوبی

COGNIZAT فرانک دسوزا مدیر عامل

ــه  ــن رشکت هــای جهــان هســتند، و ب ــراِن عامــِل مهمری ــدی مدی ــِر هن ــن 6 نف ای

لطــف دانشــمندان و مهندســان هنــدی، امــروزه دنیای رســانه و دیجیتــال ) اینرنت 

ــری، گوشــی های هوشــمند و رایانه هــا و ربات هــای هــوش  و شــبکه های کامپیوت

مصنوعــی، تلویزیون هــای مســطح و قابــل انعطــاف و وســایل و تجهیــزات مــدرن 

پزشــکی و ..... ( بــه حــدی غیــر قابــل وصــف رســیده اســت.

ــکا  ــا و آمری ــم در اروپ ــد عل ــز علمــی و تولی ــزی از مراک ــچ مرک ــه در هی بطوری ک

منی تــوان از هندی هــا و تاثیــرات آنــان چشــم پوشــی کــرد و هیــچ مرکــزی نیســت 

مگــر اینکــه حداقــل یــک دانشــمند هنــدی در آن مشــغول بــه کار باشــد.از ایــن 

رو بــه هنــد بزرگریــن مرکــز تولیــد عقــل می گوینــد و همچنیــن بطــور عمومــی 

ــد. ــی کرده ان ــا معرف ــان دنی ــن مردم ــدی هــا را باهوش تری ادامه در صفحه بعد <<<هن
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گردآوری: واحد پژوهش مجله جهل و جاهلیت با وجود علم دنیایی

امــا بــا وجــود ایــن همــه، علم شــان چیــزی ارزشــمند بــه آن هــا 

نبخشــیده اســت، عــده ای از آن هــا در حــال پرســتش گاو، 

ــی از  ــدام مشــغول پرســتش بت عــده ای مــوش و ســایرین هرک

بت هــای خــود ســاخته می باشــند.

خواننده گرامی تعجب نکن ...

عمروبــن هشــام قبــل از آنکــه پیامــر صلــی اللــه علیــه وســلم 

ــن  ــد در بی ــف کن ــی ( متص ــدر نادان ــل ) پ ــو جه ــه اب او را ب

عــرب بــه ابوالحکــم ) پــدر حکمــت و دانایــی ( ملقــب بــود. 

او از حکــا و دانایــان و بــزرگان و رسوران عــرب بــود، و حتــی 

ــه جــای  ــه را ب ــود و طــواف کعب ــق هســتی معــرف ب ــه خال ب

مــی آورد، می خوانــد و می نوشــت و بــه گفتــه بعضــی از 

ــنایی  ــز آش ــی نی ــی و روم ــای فارس ــه زبان ه ــگاران ب ــخ ن تاری

ــت !!! داش

فیلم هــا می بینیــد  در  کــه  آن چیــزی  برخــاف  ابــو جهــل 

هرگــز، موهــای شــلخته، لباس هــای زشــت و منــدرس نداشــت 

بلکــه برعکــس بــا لبــاس ابریشــمِی زیبــا، و در ظــروف و لیــوان 

طــا و نقــره می خــورد و می نوشــید وصورتــش را زیبایــی 

ــه ی کام او  ــود، خاص ــگ می من ــش را رن ــید و موهای می بخش

ــود ... ــی و باهــوش ب بســیار غن

ــه وســلم را  ــه علی ــی الل ــن وجــود او رســالت پیامــر صل ــا ای ب

ــرد و اســام را دشــمن خــود دانســت، ــکار ک ان

نــه بــه ایــن دلیــل کــه خــدا را خالــق ندانــد و مشــکل شــخصی یــا شــکی در 

رســالت پیامــر داشــته باشــد، او بــا اســام بــه مقابلــه برخواســت چــرا کــه 

اســام او را هــم تــراِز بــردگان و ســیاهان و تهی دســتان می دانســت و ایــن 

بــه رضر مصالــح و منافعــش بــود.

ــت  ــا نیســت، بلکــه جاهلی ــوم دنی ــه عل ــی نســبت ب ــت، نادان ــس جاهلی پ

ــادت نکــردن اوســت، ندانســن هــدف از خلقــت  ــد و عب نشــناخن خداون

ــل زندگــی دنیاســت آدمــی و دلی

ــود  ــات ب ــا خــوردن و نوشــیدن و رسگــرم شــدن همچــون حیوان و اگــر دنی

ــا عقــل متایــز ســاخت؟ پــس چــرا خداونــد تــو را ب

ــگ و  ــی همچــون هاوکین ــم ملحدان ــش و عل ــرادرم و ای خواهــرم دان ای ب

دانشــمندانی پیــش از او و پــس از او تــو را نفریبــد چــرا کــه علــم دنیــا بــه 

ــودی جهــل نیســت چــه بســیارند دکــران جاهــل، دانشــمندان  ــای ناب معن

جاهــل، هکرهــای جاهــل و ســازندگان راکت هــا و مبــب هــای امتــی نــادان 

و ...

ــُه َعــَىٰ ِعلـْـٍم َوَختـَـَم َعــَىٰ َســْمِعِه  أَفََرأَيـْـَت َمــِن اتََّخــَذ إِلَــٰـَهُه َهــَواُه َوأََضلَّــُه اللَـّ

ــَا  ــِه، أَفَ ــِد اللَـّ ــن بَْع ــِه ِم ــن يَْهِدي ــاَوًة فََم ــَرِِه ِغَش ــَىٰ بَ ــَل َع ــِه َوَجَع َوقَلِْب

ــه 23 ( ــوره جاثی ــُروَن ) س تََذكَّ

پــس آیــا دیــدى ]حــال[ کــى را کــه هــواى ]نفــس[ خویــش را معبــود خــود 

ــر  ــه بیراهــه گذاشــت و ب ــا وجــود علمــش ب ــد او را ب ــرار داده و خداون ق

گــوش و قلبــش مهــر زد و بــر چشــمش پــرده اى نهــاد، پــس بعــد از خــدا 

ــا پنــد منى گیریــد؟ کیســت کــه او را هدایــت کنــد؟ پــس آی
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نویسنده: عبدهللا .شما با شکوه نیستیم ...
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پرسید: قیامت کی هست؟

فرمود: پاسخگو از پرسنده داناتر نیست.

گفت: از نشانه هایش بگو.

فرمود: »...آنگاه که ببینی پابرهنگاِن عریاِن فقیِر گوسفندچران در 

ساخن ساختان های بلند رقابت می کنند...«. ]بخشی از حدیث مسلم و دیگران[

درســت در هــان لحظاتــی که مالــک نرانی شــال رسزمین های 

اســامی را یکــی یکــی بــه تــرف خــود در می آوردنــد، معــاران و 

هرنمنــدان زبردســت مســلان اندلســی ایــوان زیبــای قــری را در 

جنــوِب افســانه ای می ســاختند.

ــار کــم شــدن  پادشــاهان طوائــف در زیباتریــن لباس هایشــان اخب

ــری  ــکوه دیگ ــب پرش ــقوطی لق ــر س ــنیدند و ه ــس را می ش اندل

حاســی تری  اشــعار  شــعرا  و  می افــزود...  نام هایشــان  بــه  را 

در مــدح »معتضــد« و »معتصــم« و »واثــق« و دیگــر نام هــای 

می رسودنــد. بــی روح 

حــال مــردم نیــز تفــاوت چندانــی نداشــت، حــرف از لبــاس بــود و 

شــعر و غــذا... همــه چیــز بــه طــرز مشــکوکی آرام.

ــوج و  ــد یاج ــگار س ــدیم. ان ــم می ش ــتیم ک ــا داش ــا، م ــن ام ــر روی زمی ب

ــم  ــه حک ــا ب ــه قرن ه ــس ک ــود... اندل ــن ب ــرو ریخ ــال ف ــوج در ح ماج

ســپری در برابــر اقــوام نــه چنــدان متمــدن اروپــای غربــی قــرار گرفتــه 

بــود، داشــت جــای خــود را بــه اســپانیا و پرتغــال مــی داد تــا در آینــده ای 

نــه چنــدان دور آفریقــا را دور بزننــد، آمریــکا را »بــرای خودشــان« کشــف 

کننــد، هنــد و آفریقــا را غــارت کننــد و ســپس جــای خــود را بــه هلنــد 

و انگلیــس و فرانســه دهنــد... و ســپس آمریــکا جــای همــه را بگیــرد تــا 

عــراق ســقوط کنــد، افغانســتان بســوزد...

بنــی نــر و دیگــر ملــوک الطوائــف اندلــس امــا چنــدان در آن قرهــای 

ــت.  ــپانیا اس ــد اس ــع درآم ــون منب ــا اکن ــد. آن قره ــی نکردن ــا زندگ زیب

ــدازه ی  ــه ان ــابتان ب ــر در حس ــد و اگ ــط بخری ــت بلی ــد از اینرن می توانی

کافــی پــول هســت و ثابــت کردیــد قصــد مهاجــرت نداریــد، ویــزا بگیریــد 

و آن قرهــا را ببینیــد، البتــه بــا گــوش دادن بــه راهنــای گردشــگری.

می خواســتم بگویــم انســان های بــزرگ انســانی بــزرگ ماننــد خــود 

ــای باشــکوه  ــک بن ــت راشــده شــاید ی ــا از دوره ی خاف ــد. م ــا می کنن بن

ــود. ــود انســاِن باشــکوه ب ــم، هــر چــه ب نداری

ــان  ــکوه بُنی ــر ش ــد و ب ــم ش ــان ک ــکوه انس ــت از ش ــه گذش ــر چ ــا ه ام

ــن آســان خــراش  ــان بلندتری ــن دوران م ــا در ضعیف تری ــزوده شــد، ت اف

ــا را داشــته باشــیم. دنی

اســت،  بی لبــاس«  و  »پابرهنــه  مــا  روح  نیســتیم،  شــکوه  بــا  مــا 

اســت. »فقیــر«  اســت،  »گوســفندچران« 
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بــرای تاریــخ کوفــه داســتان های زیادی نقل شــده اســت، در دوران 

خافــت عمربــن خطــاب رضــی اللــه عنــه بــود کــه مســلانان بــا 

هــدف فتــح ایــران بــه دنبــال محلــی در نزدیکــی مرزهــای ایــران 

بودنــد کــه در آن رشایــِط بــد آب و هوایــِی عــراق بتوانــد مامنــی 

بــرای اســراحت آن هــا و تجدیــد قــوا بــرای ایــن نردهــای ســخت 

ــا  ــه ب ــه عن ــاص رضــی الل ــی الوق ــن اب ــن روز ســعد ب باشــد، از ای

نامه نــگاری مراتــب را بــه امیراملومنیــن عمربــن خطــاب اطــاع داد 

و همچنیــن حذیفــه بــن یــان و ســلان فارســی را مامــور یافــن 

چنیــن مکانــی ســاخت، در ســاحل غربــی رود فــرات و در نزدیکــی 

ــن ابــی الوقــاص  ــد، ســعد ب ــره مکانــی مناســب را یافتن شــهر حی

ــکان  ــن م ــه در ای ــی ک ــن بنای ــتور داد اولی ــه دس ــه عن ــی الل رض

ســاخته می شــود مســجد باشــد، مســجد زیبایــی بــا ظرفیــت بــاال 

ســاختند و در اطــراف آن خانه هایــی را بــرای اســکان خــود و 

ــت  ــرش یاف ــا گس ــکان بعده ــن م ــد. ای ــا کردن ــان بن چهارپایانش

ــن ترتیــب  ــه ای ــام گرفــت. ب ــه ن ــل شــد و کوف ــه شــهری تبدی و ب

مســجد کوفــه یکــی از قدیمی تریــن مســاجد اســام اســت کــه در 

صــدر اســام بنــا نهــاده شــده اســت.

گردآوری: واحد پژوهش مجله مسجد کوفه و تاریخ تاسیس آن
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انتظــار  را  مهمــی  اتفاقــات  مســجدش  بهمــراه  کوفــه 

می کشــید، خافــت بــه امیراملومنیــن علــی رضــی اللــه عنــه 

رســید و همیــن کوفــه را دارالخافــة تعییــن کــرد و در آنجــا 

ســکنی گزیــد، و مســجدش محــل خطبه هــا و ســخرنانی ها 

و اجــاس خلیفــه ی مســلانان شــد و رسانجــام توســط ابــن 

ملجــم مــرادی در محــراب همیــن مســجد رضبتــی بــر رس 

مبارکشــان وارد شــد و بــه شــهادت رســیدند. 

مسجد کوفه نزد شیعیان:

ــن مســجد توســط حــرت آدم  ــه ای ــد ک شــیعیان معتقدن

ــه  ــوح علی ــان ن ــد، و در طوف ــاده ش ــا نه ــام بن ــه الس علی

ــه الســام  ــوح علی ــود شــد و توســط حــرت ن الســام ناب

مجــدداً بازســازی گشــت و حــرت ادریــس علیــه الســام 

در آن جــا منزلــگاه و اقامتــگاه ســاخته اســت و ابراهیــم و 

ــد. ــاز گزارده ان ــا من ــز در آنج ــام نی ــا الس ــر علیه خ

ــه  ــکان ســجده گاه مائک ــن م ــه ای ــد ک ــیعیان معتقدن ــن ش همچنی

ــج  ــواب ح ــا ث ــت ب ــر اس ــدن در آن براب ــاز خوان ــت و  من ــوده اس ب

خانــه خداونــد، و ســیصد و هفتــاد پیامــر و ششــصد وصــی در آنجــا 

دفــن شــده  اند و پیامــر نیــز در شــب معــراج در آنجــا منــاز گــزارده 

اســت.

گردآوری: واحد پژوهش مجله مسجد کوفه و تاریخ تاسیس آن

قدیمی ترین تصویر از مسجد کوفه در دوران خافت عثانی
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تحقیق: واحد تحقیق و پژوهشجزیه دادن امپراتور چین و جورج واشینگتن به مسلمانان

ــن  ــور چی ــگ امپرات ــه یونگ جون ــد ک ــر کنی ــن فک ــه ای ــه ب ــک لحظ ی

ــت  ــا حال ــردو ب ــکا ه ــور آمری ــس جمه ــن رئی ــینگن اولی ــورج واش و ج

خــواری و ذلیلــی ) صاغریــن ( بــه مســلانان جزیــه می دادنــد ...

ــلم رسدار  ــن مس ــه ب ــه قتیب ــم ب ــود را تقدی ــه خ ــا جزی ــن آنه ــه اولی بل

شــجاع دوران امــوی و فاتــح مــاوراء النهــر کــرد کــه عبــارت بــود از هــزار 

کیلوگــرم طــا و ابریشــم ...

جــورج واشــینگن نیــز جزیــه خــود را تقدیــم یوســف قــره مانلــی 

ــر  ــی درگی ــای آمریکای ــا ناوگان ه ــا ب ــه باره ــرد ک ــی ک ــورد عثان دریان

ــود شــده ب

دو قــدرت حــال حــارض دنیــا در زمانــی از تاریــخ تــرس و خــوف مســلانان 

را در جــان داشــتند، و اینگونــه گذشــتگان مــا دنیــا را فتــح مــی کردنــد و بــر 

کفــار جزیــه تعییــن می منودنــد، آیــا واقعــا مــا جانشــینان بــر حــق آنانیــم ؟
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تحقیق: واحد تحقیق و پژوهش عبرت و حکمتی از سلف

ــام  ــیخ االس ــری، ش ــری قم ــال 728 هج ــده س در 20 ذی القع

ــن  ــام اب ــود، ام ــات من ــدان وف ــه در زن ــه الل ــه رحم ــن تیمی اب

کثیــر رحمــه اللــه نقــل میکنــد : بــاالی رس جنــازه ایشــان رفتــم، 

)کفــن را کنــار زدم( صورتشــان را دیــدم و بوســیدم، موهایشــان 

ــد،  ــود کــه مــا را تــرک کردن بســیار ســفیدتر از وقتــی شــده ب

ابــن تیمیــه در حالــی وفــات منودنــد کــه فرزنــدی صالــح بــرای 

ایشــان بجــای منانــده اســت تــا برایــش دعــا کنــد امــا ایشــان 

ــا قیامــت ( دعاگویــش هســتند ــد کــه ) ت ــرک کردن ــی را ت امت

امــام زمخــری رحمــه اللــه پایــش قطــع شــده بــود، از ایشــان 

ــادرم...  ــای م ــر دع ــود: بخاط ــدند، فرم ــا ش ــبب آن را جوی س

در کودکــی گنجشــکی را گرفتــم، پاهــای او را بــا بنــد بســتم و 

کشــیدم، پاهایــش از جــای کنده شــد و مــادرم بشــدت ناراحت 

شــد و بــا تاملــی شــدید گفــت: خداونــد پاهایــت را قطــع 

ــان بســته را قطــع کــردی ــن زب ــد هانطــور کــه پاهــای ای کن

هنگامــی کــه بــزرگ شــدم، در حــال ســفر بــه بخــارا در طلــب 

ــه  ــم ب ــادم و پای ــب افت ــه از اس ــودم ک ــی ب ــم رشع ــب عل کس

گونــه ای شکســت کــه مجبــور بــه قطــع کــردن آن شــدم

وفات شیخ االسالم ابن تیمیه رحمه اهلل

تاریخ البدایه و النهایه ابن کثیر

تاریخ ابن خلکان

قطع شدن پای امام زمخشری رحمه اهلل
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تحقیق: واحد تحقیق و پژوهشسلطان شمس الدین ایلُتتِمش
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فرمانــرواِی ســلطنِت  ایلتُتِمــش مشــهورترین  الدیــن  ســلطان شــمس 

ــلطان  ــت ) س ــی س ــلطنت دهل ــان س ــر اوِل دودم ــه نف ــد ک ــِک هن مالی

هنــد اســامی ( دســتور داد:

هــر کســی که بــه او ظلمــی شــده اســت و یــا در فقــر و تهیدســتی بــه رس 

ــان در  ــی بپوشــد و در شــهر حــارض شــود ) در آن زم ــاس رنگ ــرد لب می ب

ــد متــام مــردم لباس هــای یکدســت ســفید می پوشــیدند ( ــت هن ممکل

ــه جســت و جــوی احــوال  ســلطان از قــر خــارج می شــد و در شــهر ب

رعیــت خــود می پرداخــت، هــرگاه شــخصی را می دیــد کــه لباســی رنگــی 

بــه تــن دارد فــورا بــا وزیرانــش بــه ســوی او می رفــت و  در صــدد رفــع 

ــد. ــر می آم ــکاتش ب مش

ــت،  ــام داش ــه الس ــف علی ــون یوس ــتی همچ ــش رسگذش ــلطان ایلتتم س

ایلتتمــش بــه دلیــل جــال، زیرکــی و فراســتی کــه داشــت مــورد حســادت 

برادرانــش قــرار گرفــت و بــه همیــن دلیــل آن هــا بــه بهانــه ی متاشــای گلــه 

اســبان او را بــه صحــرا بردنــد و بــه بازرگانــی فروختنــد و بعــد از گذشــت 

ســال ها  از غامــی بــه ســلطانی رســید ...
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بــا رشوع جنــگ جهانــی اول بدیــع الزمــان ) ســعید نورســی ( بــا یــک 

دســت قــرآن و بــا دســت دیگــر ِســاح برداشــت. شــب ها بــه دفــاع و 

یــا حملــه ی بــه دشــمن می پرداخــت و از طــرف دیگــر مشــغول درس 

دادن و خوانــدن قــرآن بــود. تــا این کــه در آن جنــگ زخمــی وبــه 

همــراه 90 افــر ارتــش ترکیــه بــه اســارت روســیه ی متجــاوز در آمــد و 

دو ســال و چهــار مــاه و چهــار روز در اســارت مانــد. 

در ایــن زمــان فرمانــده اصلــِی نیروهــای روســیه تصمیــم بــه رسکشــی 

ــِی  ــت متام ــوص ارسا رف ــادگان مخص ــه پ ــه ب ــت، هنگامی ک از ارَُسا گرف

ــد  ــام کردن ــان قی ــل ایش ــف در مقاب ــورهای مختل ــی از کش ارسای جنگ

بجــز شــیخ ســعید نورســی کــه بی اهمیــت بــر رسجــای خویــش نشســته 

بودنــد، فرمانــده حــرکات شــیخ ســعید را زیــر نظــر داشــت به همیــن 

ــام  ــِی ارسا قی ــاز متام ــد و ب ــاره وارد ش ــارج و دوب ــل از اردوگاه خ دلی

کردنــد بجــز شــیخ ســعید نورســی، بــه ایــن ترتیــب گفــت و گویــی بیــن 

شــیخ ســعید نورســی و فرمانــده ی کل نیروهــای روســیه صــورت گرفــت،

فرمانده پرسید: آیا تو مرا منی شناسی ؟

شــیخ ســعید پاســخ داد: مگــر می شــود کســی شــارا نشناســد، متــام و 

کــال شــا را می شناســم، مگــر شــا فرمانــده ی کل نیروهــای روســیه 

نیکــوال نیکوالویــچ نیســتید ؟

فرمانــده: پــس چطــور در حالــی کــه مــن را می شناســی بــه خــودت 

جــرات اهانــت به مــن داده ای؟

ــه  ــت ب ــن قصــد اهان ــن نیســت م ــن چنی ــز ای شــیخ ســعید: هرگ

ــد کــه  ــی را از مــن مشــاهده کردی ــدارم فقــط عمل هیچکــس را ن

ــت ــتور داده اس ــه آن دس ــن را ب ــاورم م ــده و ب عقی

فرمانده: و عقیده ات چه چیزی به تو دستور داده است ؟

ــدی  ــک دانشــمند مســلان، عقای ــوان ی ــن به عن شــیخ نورســی: م

ــادی در ســینه دارد از دیگــری  ــه اعتق ــس ک ــم دارم و هر ک در قلب

کــه آن را نــدارد برتــر اســت. مــن بــر خــاف اعتقــادم منــی توانــم 

عمــل کنــم

فرمانــده: امــا ایــن کار تــو اهانــت بــه مــن، اهانــت بــه ارتشــم و 

اهانــت بــه ملتــم و کشــورم محســوب میشــود، و بدلیــل اینکــه مرا 

بــدون اعتقــاد خوانــدی پرونــده تــورا جهــت محاکمــه بــه دادگاه 

خواهــم فرســتاد و بــدان کــه مــرگ در انتظــار توســت.

ــه  ــه ک ــر آنچ ــت و بخاط ــی رف ــه دادگاه نظام ــان ب ــده ایش پرون

توهیــن بــه فرمانــده ی نظامــی روس هــا و جیــش روســی قلمــداد 

ــود ...  شــده ب
ادامه در صفحه بعد <<<
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حکــم اعــدام بــرای ایشــان صــادر شــد، متامــی فرمانده هــان 

نظامــِی اســیر از تــرک و آملانــی و اتریشــی و ... گرفتــه تــا ارسای 

ــم  ــرای حک ــت از اج ــا مانع ــری و ی ــد میانجی گ ــه قص ــر ب دیگ

ــای  ــم تقاض ــی ه ــعید نورس ــیخ س ــدند و از ش ــه کار ش ــت ب دس

ــد،  ــی را کردن ــده روس ــی از فرمان ــذرت خواه مع

ــه  ــفر ب ــوچ و س ــوق ک ــم ش ــدا قس ــود: بخ ــواب فرم ــیخ در ج ش

آخــرت را دارم و دوســت دارم در حالــی شــهید شــوم کــه بــا زنــده 

ــه وســلم  ــه علی ــی الل ــه صل ــار رســول الل شــدنم در آغــوش و کن

باشــم و هرگــز یــک قــدم از عقیــده و بــاورم کوتــاه نخواهــم آمــد.

ــز  ــدازان نی ــد و جوخــه تیران ــه اعــدام گاه بردن شــیخ نورســی را ب

در مقابــل ایشــان قــرار گرفتنــد کــه بــا صــدور فرمــان شــیخ را بــه 

رگبــار ببندنــد، امــا ایشــان قبــل اعــدام از فرمانــده کل نیروهــای 

روســیه خواســت تــا کــه بــه او اجــازه دهــد دو رکعــت منــاز قبــل 

از اعــدام را بجــای آورد، بــه ایشــان اجــازه داده شــد و بــا نهایــت 

خشــوع و خضــوع منــازی رسارس از تقــوا و ایــان را بجــای آوردنــد 

و بعــد از فــارغ شــدن از منــاز فرمانــده بــه ســوی ایشــان رفــت و 

بــا بــه آغــوش کشــیدنش و ابــراز تاســف شــدید از نحــوه برخــورد 

بــا شــیخ از ایشــان خواســت کــه معــذرت خواهــی اش را بپذیــرد 

ــز  ــه هرگ ــده اســت ک ــدن دو رکعــت منــازش فهمی ــا دی ــه ب چراک

ــه را  ــاً آنچ ــه متام ــوده، بلک ــده نب ــه فرمان ــن ب ــیخ توهی ــد ش قص

ــخ  ــزم راس ــاص و ع ــت و اخ ــوده اس ــرا من ــوده اج ــده اش ب عقی

ایشــان را ســتود و از اجــرای حکــم اعــدام ایشــان جلوگیــری کــرد 

و بــا میانجی گــری فرمانــده ی کل شــیخ ســعید نورســی از اعــدام 

رهایــی یافــت، 

منبع: قصة بديع الزمان النوريس لعيل الطنطاوي

تصویــری کــه در ســمت چــپ مشــاهده می کنیــد تصویــر وضــو 

گرفــن، منــاز خوانــدن و همچنیــن لحظــه اعــدام یکــی دیگــر از 

ــی می باشــد  ارسای مســلان عثان
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ــه  ــم ســاخت ک ــگا مــرکل: »کــودکان خــود را باخــر خواهی آن

مهاجــران ســوریه و عــراق بــه مــا پنــاه آورده انــد، درحالی کــه 

ــود«! ــر ب ــه آن هــا نزدیک ت ــه ب مک

جولیــا گیــارد، نخســت وزیــر اســرالیا؛ خطــاب بــه مهاجریــن 

مســلان در ایــن کشــور گفت»:چــرا کشــور خــود را رهــا کــرده 

و بــه اینجــا مهاجــرت منوده ایــد؟ بــرای آزادی، عدالــت، زندگــِی 

بهــر، عدالــِت اجتاعــی، برابــری در برابــر قانــون ایــن کشــور، 

ــرای آزادی  ــان و ب ــود و فرزندان ت ــرای خ ــر ب ــات کار به امکان

آینــده آنــان؟ پــس ایــن ادعــای برتــری دینــی )مســلان بــودن( 

خــود را کنــار گذاشــته و بــه چیزهاییکــه بــه دســت آورده ایــد 

)مــا بــه شــا داده ایــم درحالیکــه هیچــگاه نداشــته اید( احــرام 

بگذاریــد، در غیــر ایــن صــورت هــر کجــا می خواهیــد برویــد«!

ــرش  ــا پذی ــلان ب ــوان مس ــک ج ــه ی ــه ای ک ــاوت!!! زمان ــه متف چ

از  و  اروپــا می رســاند  بــه  را  خــود  و خطــر  مشــکل  هــزاران 

ناچاری هــای زمــان بــه کفــار پنــاه می بــرد، و چــه آن روزگاری کــه 

جوانــان مســلانان نــه تنهــا اینکــه بــه کفــار پنــاه منی بردنــد، بلکــه 

ماه هــا و ســال ها مرزهــای اروپــا را محــارصه می کردنــد تــا در 

نهایــت ایــن اروپائیــان بودنــد کــه بــرای نجــات خــود بــه مســلانان 

پنــاه می بردنــد.

ــوان  ــت به عن ــکر خاف ــف لش ــلان در ص ــوان مس ــان ج در آن زم

پیــام رســان حــق بــه جهــان شمشــیر بــر دســت داشــت و مبــارزه 

ــات برگشــت و  ــود کــه متــام امکان ــی ب می کــرد. در آن زمــان جوان

ــادا حــب  ــا مب ــرد ت ــن می ب ــب بحــر از بی ــز از دشــمن را در ل گری

ــان  ــود. در آن زم ــرد وی ش ــرار و عقب گ ــزل و ف ــبب تزل ــا س الدنی

مــادری امیــد داشــت کــه فرزنــدش در راه اللــه جهــاد کنــد و لقــب 

بهریــن امیــر را بــه خــود بگیــرد، امیــری کــه پیامــر اســام صلــی 

اللــه علیــه وســلم از آن یــاد کــرده بــود. 
ادامه در صفحه بعد <<<
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در آن زمــان پــدری امیــد داشــت کــه فرزنــدش در جهــاد فــی ســبیل اللــه شــهید 

ــری  ــان امــت امی ــت شــود. در آن زم ــواده اش در جن ــا ســبب دخــول خان ــردد ت گ

ــبب  ــش س ــان امارت ــم زدن در زم ــم به ــک چش ــه ی ــرای اینک ــی ب ــه حت ــت ک داش

ــت. ــئول میدانس ــود را مس ــردد، خ ــات نگ ــش حیوان رنج

امــا واقعیــت رشایــط فعلــی بــه گونــه ی دیگــری رقــم خــورده؛ یکــی از ویروس هایی 

ــای  ــوع مهاجرت ه ــی دارد، موض ــه دوان ــر ریش ــن اواخ ــت در ای ــان ام ــه در می ک

ــر دو  ــت بیانگ ــن مشــکل در حقیق ــی اســت. ای ــه کشــورهای اروپای ــی ب غیرقانون

واقعیــت تلــخ اســت:

اول: ناکامــی مطلــق نظام هــای حاکــم بــر رسزمین هــای اســامی بــرای حــل 

مشــکات مســلانان.

ــرار  ــدرت ق ــامی در رأس ق ــای اس ــه در رسزمین ه ــانی ک ــد کس ــت گردی دوم: ثاب

دارنــد، هیچ گونــه همــدردی بــا ایــن امــت ندارنــد، وگرنــه  88 درصــد نفــت 

رسزمین هــای اســامی کافــی بــود بــرای زنــده مانــدن آن طفــل ســوری کــه تصویــِر 

ــه کار بســته شــود. ــکان داد، ب ــان را ت مرگــش جه
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تظاهــرات زنــان در واشــینگن پایتخــت آمریــکا، 

ــه ی حــق رای در 3 مــارس ســال 1913  جهــت مطالب

میــادی، گســردگی ایــن تظاهــرات بــه کنگــره آمریکا 

رســید، و بعــد از یــک ســال بــا تغییــر قانــون اساســی 

حــق رای بــه زنــان داده شــد.

ــازان  ــه شــیوه فرانســه اســتعارگر: رسب ــادگاری ب عکــس ی

ــار  ــود در کن ــی خ ــیک نظام ــای ش ــاس ه ــا لب ــوی ب فرانس

خائنیــن ویتنامــی در حــال عکــس گرفــن بــا رسهــای 

ــی  ــان بای ــن ه ــام / ای ــر ویتن ــردم فقی ــده م ــده ش بری

ســت کــه فرانســه بعــد از تــاش هــای نــاکام خــود 

ــا آورد. ــر رس آن ه ــام ب ــردم ویتن ــردن م ــی ک ــرای نران ب

در  را  جهــان  میــادی   2005 ســال  در  کــه  تصویــری 

کودکــی  ســمر حســن  از  تصویــری  بــرد،  فــرو  شــوک 

چشــانش  جلــو  در  آمریکایــی  رسبــازان  کــه  عراقــی 

ــر عــراق شــهید  ــرادرش را در شــهر تلعف ــادر و ب ــدر و م پ

کردنــد و زجــه و گریه هــای او را بــه تصویــر کشــیدند.

یهودیانــی  حــال  میــادی،   1948

کــه از مســافت های دور و اقصــی 

نقــاط جهــان بــرای ســاکن شــدن در 

ــد،  فلســطین اشــغالی هجــرت کردن

انگلیســی  رسبــازان  تصویــر  در 

اســپری  بــا  کــه  می بینیــد  را 

حره کــش در حــال کشــن حــرات 

هســتند. آن هــا  شــپش های  و 
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نــه ایــن شــخص ِبــال اســت و نــه شــاق زِن او امیــه بــن خلــف، و نــه 

ــکا و  ــا آمری ــه اینج ــل / بلک ــه در 1400 قب ــای مک ــه ای از کوچه ه ــا کوچ اینج

ــکنجه  ــرده داری و ش ــر ب ــه ب ــی ک ــد / امت ــته می باش ــرن گذش ــه ی دوم ق ده

ــد؟ ــخن بگوی ــر س ــوق ب ــا از حق ــرای م ــد ب ــه می توان ــد چگون ــاده ش ــا نه بن

ایــن دو تصویــر متعلــق بــه حامــی اندلســی ســت کــه در زمــان مرابطیــن 

) تقریبــا  1000 ســال پیــش ( در ســویا ) اشــبیلیه (ســاخته شــد، ایــن 

حــام زیــاد از قــر ســویا دور نیســت کــه امــروزه بــه دلیــل زیبایی هــای 

خاصــش بــه رســتوران تبدیــل شــده اســت.

ــه حــدی ســت کــه اگــر از قبــل  ــن رســتوران ب اســتقبال از ای

میــزی را رزرو نکــرده باشــی بایــد ســاعت های طوالنــی را در 

ــد. پشــت دروازه هــای ورودی آن رصف کنی

گریه هــای مــادری کــه دخــرش توســط تــک تیراندازهــای 

روســی در گروزنــی چچــن در ســال 1995 میــادی کشــته شــد.



ــق  ــان از طری ــرای شناســایی یهودی ــا ب ــر، نازی ه ــان هیتل در زم

اندازه گیــری بینــی آن هــا اقــدام می کردنــد،  آن هــا معتقــد 

ــش از حــد از  ــی بی ــل بزرگ ــه دلی ــان ب ــاغ یهودی ــه دم ــد ک بودن

ــز اســت. ــایرین متای س
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تل هایــی از اجســاد رسبــازان آملانــی در جنــگ جهانــی دوم، ایــن 

عکــس بعــد از نــرد اســتالینگراد در ســال 1943 میــادی گرفتــه 

ــن روســیه و آملــان صــورت گرفــت  ــردی کــه بی شــده اســت، ن

کــه آملانی هــا در کمیــن روســیه گرفتــار آمدنــد و خســارتی 740 

هــزار نفــری برجــای گذاشــتند.

در ســال 1975 میــادی و پــس از جنــگ ویتنــام، آمریــکا بــرای 

کاســن از حجــم انتقــادات مجبــور شــد 3300 نــوزاد یتیــم شــده 

را از طریــق پروازهــای هوایــی در عملیــات موســوم بــه ) انتقــال 

کــودکان ( بــه آمریــکا منتقــل کنــد.

رسبــازی روســی، نظاره گــر یــک قــر دســته 

توســط  کــه  چچنــی،  مســلانان  از  جمعــی 

ــه  ــژه2ی روســی در ســال 1996 ب نیروهــای وی

شــهادت رســیدند،

مســلانان چرکــس ) قفقــازی - گرجــی (، کریمه، 

ــی  ــوریه همگ ــن و س ــتان و چچ ــردم افغانس م

ــن  ــی ای ــه کس ــوختند، چ ــی ها س ــش روس در آت

قطــار مــرگ را متوقــف خواهــد ســاخت ؟
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تحقیق: واحد تحقیق و پژوهشمعرفی کتاب: کشف نیرنگ و رد بهتان

“نقــد قــرآن” اســم کتابیســت کــه توســط شــخصی بــا اســم مســتعار ” دکــر ســها ” منتــر شــده اســت، عنــوان 

کتــاب هــان طــور کــه از نــام آن »نقــد قــرآن« پیــدا اســت، نشــان از یــک اقــدام اعراضــی بــه کتــاب مقــدس 

بیــش از یــک میلیــارد مســلان معــارص و میلیاردهــا مســلان در طــول تاریــخ اســت.  تعــداد کتــاب، مرکــز چــاپ 

و نــر، و نیــز تاریــخ و زمــان آن نامعلــوم اســت. وتنهــا فایــل آن بــه صــورت پــی دی اف منتــر شــده اســت.  

حجــم کتــاب، مطالــب و مباحــث آن بــا ویرایــش ادبــی و ظاهــری جــذاب و قلــم روان و تقریبــا عــام فهــم در 

آمــده و ارائــه گشــته اســت.

دنیــای  میــان  در  توانســت  کتــاب  ایــن 

ــانی  ــام و نش ــتیزی ن ــام س ــی و اس الحادگرای

هــراز  و  کنــد  پــا  و  دســت  خــود  بــرای 

ــی  ــی و کل چندگاهــی شــاهد ردیه هایــی جزئ

از ســوی مســلانان بــر ایــن کتــاب بوده ایــم. 

تــا اینکــه بعــد از مــدت هــا انتظــار بــه 

ــی از  ــت گروه ــپس هم ــد و س ــل خداون فض

نویســندگان، خــوِد کتــاب ” نقــد قــرآن ”  در 

ــت. ــرار گرف ــد ق ــه نق بوت

ایــن کتــاب ” کشــف نیرنــگ و رد بهتــان ” در 

رد کتــاب نقــد قــرآن نــام گــذاری شــد و کاری 

اســت از گــروه مجــازی عبادالرحمــن کــه در 

آن متــام شــبهات موجــود در کتــاب دکــر ســها 

پاســخ داده شــده اســت و اکیــدا مطالعــه آن 

ــن  ــلان و همچنی ــان مس ــی جوان ــه متام را ب

اســام ســتیزان توصیــه مــی کنیــم.            
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